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 اهداء

 

 

 " واحد أجر فله أخطأ و اجتهد من و ، أجران فله أصاب و اجتهد من"

 املتواضع العمل هذا إتمام على توفيقه و عونه على هللا تعالى  نحمد          

 : باكورته أهدي الذي

 .أمي الحنون  -من لم تدخر نفسا في تربيتي  إلى

 أبي الصبور . -الى من تشققت يداه في سبيل رعايتي 

 .و رعاهما  هللاحفظهما  الكريمات اخواتيالى 

 .بمثابة اخ لي اطال هللا في عمره  حميد لى زوج اختيإ

 الى الكتاكيت الصغار نجم الدين خالد و وسيم ، اطال اله في عمريهما و حفظهما من كل مكروه .

 الى استاذي املشرف بن زيدان الحاج .

 و اطال هللا في عمرهن .اشكرهن لدوام الصداقة ، إلى صديقاتي الجميالت 

 الى كل من نصحني ، من قريب او من بعيد ، و الى كل من ساندني ، بلسانه او بدعائه .

 و اشكره ألنه علمني مقولة اما النجاح او النجاح . ،و تحية الى من وقف في طريقي عقبة 

 

 

 

 

 كرامإ
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 شكر

 

 

 

 وجهه لجالل ينبغي كما له والشكر هلل الحمد فالحمد من أحلى وال أجمل ش يء من العمل تمام بعد ليس

 هذا إتمام من علي به أنعم ما على إحسانه وعظيم فضله لجزيل ينبغي وكما سلطانه وعظيم

 .املتواضع البحث

 وأخص البحث هذا إنجاز في ساهم من لكل باملعروف وأقر بالفضل أشيد أن إال يسعني ال إنه ثم

 ... بالذكر

.والتصويب التوجيه من به خصني ما علىبن زيدان الحاج  الدكتور  املشرف أستاذي  

 للطلبة والتوفيق النجاح ونتمنى العمل هذا إنجاز على ساعدنا من كل نشكر الختام في

 .هللا شاء إن الالحقة السنوات في الطلبة ولبقية السنة هذه املتخرجين
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 مقدمة عامة :

 القوائم ملستخدمي مهمة وسيلة هو و ، املالية الوظيفة في االدوات اهم من املالي التحليل أضحى

 نقاط معرفة و للمؤسسة املالية الناحية من هذا و،  االسهم حملة و مستثمرين و ادارة و مالك من املالية

 .  املناسب الوقت في عالجها على العمل و املؤسسة مسيرة تعرقل التي الصعوبات و ، الضعف نقاط و القوة

 الوسائل خالل من هذا و بتحقيقها قامت هل و ال او اهدافها بلغت قد كانت اذا املؤسسة تعرف لكي و

 تقييم أي ، املؤسسة وظائف من وظيفة كل أداء بتقييم ذلك و ، أدائها تقييم إلى باللجوء تقوم ، املعقولة

 . االفراد أداء تقييم حتى و ، االنتاجي األداء و ، املالي األداء ، التجاري  االداء

 و املؤسسة نشاط من ماضية زمنية لفترة املالية للحالة وتقييم تشخيص له أثر في  املالي التحليل إن إذ

 عنيبين  املالي التحليل أن أخرى  بعبارة القول  يمكن و املتبعة، السلبية و الجوانب اإليجابية على الوقوف

 الحالة و مستقبال به االرتقاء إمكانية و املاض ي في للمؤسسة األداء املالي لتقييم مالية تحليلية إجراءات

 املالي . التحليل و أدوات أساليب استعمال تقتض ي املالي للتحليل النموذجية

 القرارات اتخاذ في انجاعته مدي ؤسسةامل ملالك توضح اإلدارة تستخدمها مهمة وسيلة املالي التحليل يعد كما

 . ملمتلكات املؤسسة  رقابية مهمة كوسيلة يستخدم كما األموال، إدارة في املالية

 في توسع من العالم يشهده الذي االنفتاح ظل في وذلك ، املوضوعات ابرز  من االداء تقييم موضوع يعتبر و

 من تحوالت املصرفي القطاع يشهده ملا وملحة ضرورية عملية البنوك أداء تقييم ويعتبر،  البنكية املعامالت

 تنصب الذي الرئيس ي املحور  األداء يعتبر ، و التجارية البنوك ومردودية وكفاءة أداء على أثر لها كانت والتي

 املؤسسة . أھداف أھم يشكل كونه كافة املدراء جھود حوله

 

 اشكالية البحث : 

 مما سبق يمكن طرح و صياغة االشكالية الرئيسية لهذا البحث على النحو التالي : 

 في املؤسسة ؟ تقييم االداءمن خالل  التحليل املالي  ما هو أثر

 

 اسئلة فرعية : 

 على االشكالية السابقة ، نقوم بطرح االسئلة الفرعية التالية :  لإلجابةو 

 ؟ ، و كيف يتم تقييمهماهي العوامل املساعدة في االداء -1

 ؟ والغرض منهمااملقصود بالتحليل املالي ، -2
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  مستغانم  BDL ، وكذا الحال ل ؟هل تعتمد البنوك على مؤشرات التحليل املالي في تقييم ادائها-3

 

 : البحث فرضيات

 و دراستنا في عليها اعتمدنا التي الفرضيات من مجموعة إبراز من تمكنا السابقة التساؤالت على لإلجابة و   

 : في تتمثل التي

تقييم داخليا و الو هو يساعد في  التسيير داخل املؤسسة االقتصاديةمدى فعالية و كفاءة  على االداءيرتكز - 1

 في للمؤسسة املالية الوضعية على التعرف أجل من مالية معلومات ، ويتم تقييمه عن طريق تحليلخارجيا 

 ما ؛ فترة

بهدف الحصول على معلومات يستفاد منها في تقييم و ذلك  ،  املتاحة على  البيانات له تأثيرالتحليل املالي -2

 ؛هو الركيزة االساسية لبقاء املؤسسة و تطورها واداء املؤسسات 

  تعتمد البنوك بنسبة كبيرة على التحليل املالي لتقييم ادائها .  نعم،-3

 

 :اهمية البحث 

 يهدف هذا البحث لتحقيق مجموعة من االهداف تتمثل فيما يلي :    

 ؛، أهميته و متطلباته و العراقيل املحيطة به  و تقييمه  االداءمفهوم التعرف على -1

 ؛ابراز التحليل املالي و دوره في املؤسسة و ابراز نقاط القوة و نقاط الضعف  -2

 ال باستخدام أدوات التحليل املالي ، وذلك بإسقاطها على بنك جزائري . معرفة أداء البنك جيد ام-3

 

 دوافع اختيار املوضوع : 

 اختياري لهذا املوضوع لم يكن من باب الصدفة و انما ال سباب اذكر منها ما يلي :    

 ؛الرغبة الشخصية في تناول موضوع تقييم االداء -1

 ؛محاولة ابراز  العالقة بين التحليل املالي و تقييم االداء -2
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جانبا مازال البحث فيه يتطلب العديد من الدراسات ، خاصة محاولة اثراء املكتبة بعمل نتناول فيه -3

 التطبيقية منها .

 

 املنهج املتبع : 

كان من الضروري اتباع املنهجين  ، لإلجابة على اإلشكالية املطروحة و اثبات صحة الفرضيات املتبناة   

 ليين : االت

يخص الجانب النظري الذي قمنا فيه بتعريف مختلف املصطلحات ، املفاهيم و  املنهج الوصفي :-1

والتي سوف يتم استخدامها في تطبيقنا ،  التقنيات لإلحاطة بمختلف الجوانب النظرية املتعلقة باملوضوع 

 ؛العملي 

ص الجانب التطبيقي الذي نعمل من خالله على اسقاط مختلف معارفنا النظرية في يخ املنهج التحليلي :-2

 التحليل املالي للبنك وعالقته بتقييم االداء ، و استخالص النتائج التي تمكننا من تأكيد الفرضيات او نفيها . 

 

 حدود الدراسة : 

 ؛2112-2112 الجامعية السنة من الثاني السداس ي في امليدانية الدراسة أجريتحدود الزمانية : ال

 فرع مستغانم ..   BDL حليةامليدانية بنك التنمية امل الدراسة تمسالحدود املكانية : 

 

 صعوبات البحث : 

 :كالتالي  العموم على فنلخصها البحث هذا إنجاز عند وجهناها التي الصعوبات بخصوص أما   

 ؛املالي بالتحليل للقيام الالزمة املعلومات كل على الحصول  عدم-1

 . طبيعة املوضوع في حد ذاته، حيث يضم عددا كبيرا من املفاهيم املختلفة واملتداخلة في أحيان كثيرة-2

  : السابقة الدراسات

بالوادي  CPA و BNA وكالتي :  حالة دراسة التجارية للبنوك املالي األداء تقييم : سناء مسعودي دراسة-1

هدفت الدراسة إلى  ، 2112 ، الشهيد حمه لخضر بالوادي  جامعة ، ماجستير مذكرة ،  2112-2112للفترة 

 الوصفي املنهج على االعتماد تم وقد ،واملخاطرة العائد حيث من التجارية للبنوك املالي األداء تقييم كيفية
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 في املستخدمة النماذج بين من امللكية حقوق  على العائد نموذج إلى الدراسة هذه توصلت وقد ، التحليلي

 . باألموال تتعامل مالية مؤسسات عن عبارة هي التجارية البنوك، املالي األداء تقييم

 صناعات مؤسسة:  حالة دراسة تقييم و قياس:  االقتصادية للمؤسسة املالي االداء:  عش ي عادل  دراسة-2

 التعرف إلى الدراسة هذه هدفت ، 2112 ، بسكرة جامعة ، ماجستير مذكرة ،( 2112-2111) بسكرة الكوابل

 ، التحليلي الوصفي املنهج على االعتماد تم وقد ، فيه املتحكمة العوامل و االقتصادية املؤسسة أداء على

 فاملؤسسة موجب، عامل مال رأس الثالثة السنوات خالل حققت املؤسسة أن إلى الدراسة هذه توصلت وقد

 .أمان هامش تحقق بذلك فهي دائمة، بأموال املتداولة أصولها من جزء تمول 

 مؤسسة:  حالة دراسة االقتصادية املؤسسة اداء تحسين في التمييز استراتيجية دور :  ديجي وهيبة دراسة-3

 اهمية ابراز إلى  الدراسة هذه هدفت ، 2113 ، ماجستير مذكرة ، ببسكرة الكهربائية الكوابل صناعة

 مدى بابراز وهذا ، خاصة بصفة نموها و بقائها في و ن عامة بصفة املؤسسة حياة في التمييز استراتيجية

 االعتماد وتم ، املستمرة الحركة و التغير ب املتميز للمحيط الحالية الظروف مع التكيف و التاقلم ضرورة

 من املحتملة العوائد تقييم املؤسسة على ان الى الدراسة هذه توصلت قد و ، التحليلي الوصفي املنهج على

 كانت اذا فيما معرفة يمكن بالتالي و ، االتجاه هذا في االستراتيجية هذه لتطوير الكلفة مقابل االستراتيجية

 التنافس بيئة تتغير عندما ستتغير الربحية ان كيف و ، اتباعها عند الربحية تحقيق تتوقع االستراتيجية

 . الصناعة فس ي

 

  هيكل البحث:

  ميداني.و الفصل الثالث  نظري،فصلين  فصول، ثالثة في املوضوع تناولنا وافية، دراسة املوضوع لدراسة   

مباحث ،  ثالثة إلى هذا الفصل تقسيم خالل من وذلكتقييم االداء في املؤسسة األول   يتناول الفصل

 أما اساسيات حول االداء من حيث مفهوم االداء و انواعه و العوامل املؤثرة فيه ، لدراسة منه األول  خصص

اساسيات حول تقييم االداء ، من حيث مفهوم تقييم االداء و اهميته ،  لدراسة فقد خصص الثاني املبحث

متطلبات لدراسة  تخصيصه تم الفصل فقد هذا من الثالث املبحث معرض في أما اهدافه و تصنيفاته ،

 نجاح و صعوبات تقييم االداء ، من حيث متطلبات نجاح تقييم االداء و صعوباته.

 اربعة مباحث، إلى اآلخر هو تقسيمه تم فقد ب االطار العام للتحليل املالي واملعنون  الثاني الفصل في أما   

عموميات للتحليل املالي ، من حيث ملحة تاريخية عن التحلي املالي و نشأته ، لدراسة  منه األول  خصص

استخدامات التحليل املالي ، من حيث  لدراسة الثاني املبحث حين خصص في ،مفهومه و اهميته ، و خطواته

خصائص و ادوات دراسة  الثالث املبحث في ليتم ،و وظيفة املحلل املالي نطاقه ، و االطراف املهتمة فيه ، 

التحليل املالي ، من حيث خصائصه ، و ادواته ، و في اخر املبحث الرابع نقوم بدراسة دور التحليل املالي في 

 ن حيث التحليل بالنسب املالية ، و تحليل التوازنات املالية .تقييم اداء املؤسسة ، م
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 ىاسقاط اثر التحليل املالي عل خالله تم دراسة ميدانية فقد على يحتوي  الذي واألخير الثالث الفصل في أما   

األول االطار العام لبنك  املبحث في التطرق  تم حيث   بمستغانم . BDL بنك التنمية املحلية  اداء تقييم

 ، ملحة -مستغانم -املحلية  التنمية بنك  عن ، من حيث نبذة2111-2111مستغانم للفترة التنمية املحلية 

 و ، اهدافمستغانم املحلية التنمية بنك وظائف و ،  مهاممستعانم االستغالل  مجمع مديرية عن تعريفية

 التنمية بنك اداء تقييم على املالي التحليل الثاني لدراسة اثرالتنمية ،فيما خصص املبحث  التنظيمي هيكلها

 املالية. التوازنات بواسطة التحليل واملالية ،  النسب باستعمال ، من حيث  التحليلمستغانماملحلية 
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 الفصل االول : تقييم االداء في املؤسسة 

  مقدمة :

 انتهاءمن االدارة العليا و  ابتداءيعتبر تقييم االداء من اهم االنشطة و العمليات الخاصة باملؤسسة 

بالعاملين في اقسام وحدات االنتاج ، و لكي تحقق العملية االهداف املرجوة منها يجب التعامل معها بشكل 

و هو يعد املؤشر لنجاح  نظامي و دقيق و بمشاركة جميع االطراف التي من املمكن ان تستفيد من النتائج.

القوة ) لتعزيزها ( ، ونقاط الضعف  سياسات املؤسسات ، و يعتبر وسيلة االدارة و املوظف للتعرف عل نقاط

 على تدل مؤشرات إنتاج على قادرا األداء، تقييم نظام يكون  أن الضروري  من كان ، لذا) لتطويرها ( 

 املحققة ومستوياته املخططة األداء بأهداف مقارنتها يمكن التي األداء وتطوراته املستقبلية، اتجاهات

 وضوح حال األداء توجيه إعادة اإلدارة تستطيع وبالتالي ،...(املساهمين املنافسين، العمال، العمالء، السوق،)

 املسار الصحيح عن لالنحراف اتجاهه

 :مباحث ثالث إلى الفصل هذا بتقسيم قمنا فقد هنا ومن

 االداء حول  أساسيات املبحث االول :

 االداء تقييم حول  املبحث الثاني : أساسيات

 األداء تقييم صعوبات و نجاح املبحث الثالث : متطلبات
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 املبحث االول : أساسيات حول االداء 

 األعمال ميدان في واسع نطاق على الستخدامه نظرا وهذا لألداء ومحدد بسيط تعريف إعطاء الصعب من

 أن إال ذلك رغم لكن أنواع لعدة يتنوع واألداء. أخرى  جهة من إليه ُينظر التي الزاوية ولتعدد جهة، هذا من

 :املبحث هذا في واحدة ، وسنتناول  األنواع هذه كل على تؤثر التي مجموعة العوامل

 مفهوم االداء ؛ - 

 أنواع االداء و مكوناته ؛ - 

 االداء . على املؤثرة العوامل - 

  

  املطلب األول : مفهوم االداء 

تحقيقها  يصعب التي األهداف من يعد عليها واالتفاق للمصطلحات دقيقة ومفاهيم تعاريف تحديد إن

 واالجتماعية، اإلنسانية العلوم في وخاصة

 :أهمها لألداء تعاريف عدة نجد

  Robin Welsmaحسب " األمد بعيدة أهداف من إليه تصبو ما تحقيق في املنظمة إمكانية" عن يعبر فاألداء

 حين في Wheelen et Hunger  حسب"  املنظمة وفعالية ألنشطة النهائية النتائج" بأنه عرفه من هناك و

 يضاف على و هذا Wright et Alحسب   تحقيقها إلى السعي و فيها املنظمة ترغب التي النتائج" أنه على عرف

 . تمثيله املطلوب الدور  وأداء واإلمكانات الجهد بين نتيجة هو األداء أن

 العمليات عن عليها الحصول  يتم التي املخرجات نتائج" أنه األداء يعرف أخرى  نظر وجهة من و

 من كال يعكس مفهوم هو ، و 1لتحقيقها  النظام يسعى التي األهداف أو املخرجات عن يعبر فهو"واملنتجات

 إلى املنظمة تسعى التي األهداف و النشاط أوجه بين يربط أنه ،أي لتحقيقها الالزمة و الوسائل األهداف

 . 2 تحقيقها

سيد  ويرى  مسبقا املحددة األهداف إنجاز في املؤسسة تحققها التي النجاح درجة عامة بصفة باألداء ويقصد

 وحسب. وفاعلية بكفاءة املخططة لألهداف املنظمة أو الفريق أو الفرد بلوغ درجة أنه على األداء مصطفى

 مؤسسة أو فريق أو فرد طرف من نشاط أو وجهد بعمل القيام أو تأدية يعني األداء أن نجد هذا التعريف

 هذا أن نجد ،كما...،أمثل ،كفئ جيد بأنه األخير في عليه الحكم يتم حيث. معين هدف أجل تحقيق من

 حيث. التشغيلي املستوى  على أو االستراتيجي املستوى  على سواء والكفاءة الفعالية بين يربط األداء التعريف

                                                             
 . 46 – 46ص :  .ص ، 1122 ، دار صفاء  ، عمان، االولى الطبعة ،الحوكمة املؤسسية واألداء املالي اإلستراتيجيعالء فرحان طالب،1
الفكر دار ، القاهرة ،مصر بدون ذكر الطبعة ،  ،”  ادارية سياسات”  والخدمات االعمال قطاع فى االستراتيجى والتخطيطاالدارة  عايدة الخطاب ،2

 .56،ص :  2191 العربي ،
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 من الكثير كلفها قد كان إذا جيد بأنه أهدافها بلوغ من تمكنت التي املؤسسة أداء الحكم على يمكن ال أنه

 . 1بمثيالتها مقارنة املوارد

 تقوم بها الهي والنشاطات مالعاأل  ة مجموع أن االداء عبارة عن  القول  يمكن السابقة التعريفات ضوء على

لها بالبقاء و االستمرارية في بيئتها ، كما  بما يسمح أهدافها املحددة بلوغ خاللها إلى من تسعى املؤسسة والتي

 مفهوم االداء ظاهرتين اساسيتين هما الكفاءة و الفعالية .يعكس 

 مفهوم االداء عناصر ( :  10 -  شكل رقم )

 

 في املنظمة فعالية و أداء حول  الدولي امللتقى ،املنظمات فعالية و أداء رفع على الشاملة الجودة إدارة أثر لخضر، أوصيف و يحي سعدياملصدر : 

 . 921، ص : 1111 نوفمبر  21/22املسيلة ،  جامعة املستدامة، التنمية ظل

 املطلب الثاني : أنواع االداء و مكوناته 

 األداء ومكوناته . أنواع سنتطرق في هذا املطلب الى تحديد

 داء أنواع اال الفرع االول : 

 األداء يفرض أنواع وتحديد املؤسسة، في األداء أنواع عرض إلى ننتقل األداء مفهوم إلى التعرض تم ما بعد

األداء، معيار  مصدر هي: معيار أشكال أربعة في تحديدها يمكن األخيرة هذه التقسيم، معايير اختيار

 .املؤسسة األداء في أنواع من مجموعة يقدم حدة على معيار كل. الطبيعة ومعيار الوظيفي املعيار الشمولية،

 الداخلي أو الذاتي األداء نوعين، إلى املؤسسة أداء تقسيم يمكن املعيار، لهذا وفقا :املصدر معيار حسب-0

 : 1 الخارجي واألداء

                                                             
 1112منشورة ، ، جامعة املسيلة ، في التسويق  رتيماجيس تخرج  ،مذكرة اإلبتكار التسويقي وأثره على تحسين أداء املؤسسةمحمد سليماني ،1

،ntent/uploads/2010/04/co-http://iefpedia.com/arab/wppdf : 226،ص . 

 عناصر مفهوم االداء 

 الكفاءة 

 املوارد املستخدمة/ النتائج املنجزة 

 الفعالية 

 األهداف املسطرة/ النتائج املنجزة 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2010/04/
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 املوارد من املؤسسة تملكه ما بفضل ينتج أنه أي الوحدة أداء اسم عليه يطلق كذلكالداخلي :  األداء-0-0

 :  التالية التوليفة أساسا من ينتج فهو

 .املتاحة املالية الوسائل واستخدام تعبئة فعالية في ويكمن : املالي األداء -

 صنع على قادر استراتيجي مورد اعتبارهم يمكن الذين املؤسسة أفراد أداء البشري : وهو األداء -

 .مهاراتهم تسيير خالل من التنافسية وتحقيق األفضلية القيمة

 .فعال بشكل استثماراتها استعمال على املؤسسة قدرة في ويتمثل التقني : األداء -

 املبيعات أهداف تحقيق في التجارية الوظيفة وكفاءة فعالية التجاري  األداء يصف :التجاري  األداء -

 التجاري  األداء مؤشرات أبرز  من الزبائن، عدد املردودية، األعمال، وتعتبر رقم الزبائن ورضا

 .للمؤسسة

 زويد لت التخزين ، النقل ، الشراء وظائف وكفاءة فعالية في التمويني األداء يتمثل :التمويني األداء -

 الوقت وفي املناسبة والكمية بالنوعية اإلنتاجية والتجهيزات املعدات باملواد األولية، املؤسسة

 التمويني األداء مؤشرات أبرز  من الطلبية زمن وصول  املخزون، تلف معدل ويعتبر ، املناسب

ال  للمؤسسة ،فاملؤسسة الخارجي املحيط في تحدث التي التغيرات عن الناتج األداءاالداء الخارجي : -0-2

 النتائج في يظهر عامة بصفة النوع فهذا ، يولده الذي هو الخارجي املحيط ولكن في إحداثه تتسبب

 أحد خروج أو البيع سعر الرتفاع نتيجة األعمال رقم كارتفاع عليها املؤسسة تتحصل التي الجيدة

 و اللوازم و املواد أسعار النخفاض نتيجة بالسنة املاضية مقارنة القيمة املضافة ارتفاع املنافسين،

 . أو السلب باإليجاب سواء األداء على تنعكس التغيرات هذه فكل ، الخدمات

كمية  بمتغيرات األمر تعلق إذ سهل وهذا نتائجها تحليل املؤسسة على يفرض األداء من النوع هذا إن

 . املتسلسل اإلحالل طريقة الظواهر تحليل طرق  أهم من ولعل أثرها قياسها وتحديد يمكن أين

 : 2جزئي وأداء كلي أداء إلى املنظمة داخل األداء يقسم املعيار هذا حسبالشمولية :  معيار حسب-2

 أو املؤسسة عناصر جميع ساهمت التي النتائج في للمؤسسة الكلي األداء يتمثلاالداء الكلي : -2-0

 الكلي لألداء فالتعرض. تحقيقها في لوحده عنصر أو جزء انفراد دون  في تكوينها التحتية األنظمة

 ومثال. املمكنة التكاليف بأدنى الرئيسية أهدافها تحقيق على قدرة املؤسسة عن الحديث يعني للمؤسسة

 جميع تضافر تتطلب بل ذلك تحقيق لوحدها وظيفة أو يمكن لقسم ال التي الربحية الرئيسية األهداف

 املخاطر، وأقل التكاليف بأقل الضرورية توفر األموال أن يجب املالية فمصلحة الوظائف، أو املصالح

 تحقق أن يجب األفراد ومصلحة وأحسن جودة، التكاليف بأقل منتوجات تقدم أن يجب اإلنتاج ومصلحة

                                                                                                                                                                                              
، جامعة محمد اقتصاد صناعي  في  ماجستير  شهادة تخرجمذكرة ،  دراسة استراتيجية التمييز في تحسين اداء املؤسسة االقتصاديةوهيبة ديجي ،   1

 . 66 – 66ص :  .، ص  PDF.http://thesis.univ-biskra.dz/،  1125، منشورة  ، خيضر ، بسكرة

 

 
 .9، ص:  1112، مجلة العلوم االنسانية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، العدد االول االداء بين الكفاءة و الفعالية ،  عبد امللیك مزھودة ، 2
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 لعملية املواد وتوفير يمكن تسويقه ما أقص ى تسويق عليها يجب التجارية واملصلحة مردود، أفضل

 .جودة وأحسن تكلفة بأقل التصنيع

 تحقيق على التحتي النظام قدرة هو الجزئي األداء فإن الكلي، األداء خالف علىاالداء الجزئي : -2-2

 األنظمة أهداف ال به، الخاصة أهدافه تحقيق إلى يسعى التحتي التكاليف املمكنة، فالنظام بأدنى أهدافه

 إليه، اإلشارة سبق وكما للمنظمة، الكلي األداء يتحقق التحتية األنظمة مجموع أداء وبتحقيق. األخرى 

 .شبكة بينها فيما تشكل ومتسلسلة تكون متكاملة أن يجب املؤسسة أهداف

 الوظائف يحدد الذي هو األخير هذا ألن ، بالتنظيم وبشده املعيار هذا يرتبط الوظيفي : املعيار حسب-3

 : 1تمارسها املؤسسة التي والنشاطات

 التكاليف بأقل املالية أهدافها بلوغ على املؤسسة قدرة في األداء هذا يتمثل :املالية الوظيفة أداء-3-0

 عليها، ما لتسديد الالزمة السيولة وتوفير املالي التوازن  تحقيق على قدرتها يتجسد في املالي فاألداء املمكنة،

 منخفضة . وتكاليف جيد مردودية معدل وتحقيق

 مرتفعة معدالت تحقيق من تتمكن عندما للمؤسسة اإلنتاجي األداء يتحققاإلنتاج :  وظيفة أداء3-2

 وبتكاليف عالية بجودة منتجات إنتاج و ، إليه تنتمي الذي القطاع بنسبة أو مقارنة بمثيالتها لإلنتاجية

 الطلبيات . تلبية في التأخر و اآلالت توقف نسبة منافسيها وتخفيض مزاحمة لها تسمح منخفضة

 داخل البشرية املوارد أهمية إلى اإلشارة يتوجب األداء، هذا ماهية تحديد قبل :األفراد وظيفة أداء-3-3

 فضمان. املؤسسة هدف نحو وتوجيهها األخرى  املوارد تحريك على اتهقدر  في هذه األهمية فتكمن املؤسسة،

 زوالها أو واستمراريتها املؤسسة وجود األفراد كذلك طريق عن إال يتم ال املؤسسة بفعالية موارد استخدام

 األكفاء توظف أن يجب بقاؤها املؤسسة تضمن فلكي املؤسسة توظفهم األفراد الذين وسلوك بنوعية مرتبط

 الشخص كان إذا إال تكون  ال البشري  املورد فعالية وتحقيق فعاال، وتسيرهم تسييرا العالية املهارات وذوي 

 . عمله إلنجاز الوقت املناسب وفي املناسب املكان في املناسب

 املوردين، عن االستقاللية من عالية درجة تحقيق على القدرة في أداؤها يتمثل :التموين وظيفة أداء-3-4

 تسديد آجال على والحصول  مرضية دفع وبشروط املحددة اآلجال وفي عالية بجودة على املواد والحصول 

 التخزين . ألماكن جيد استغالل وتحقيق ، املمنوحة للعمالء اآلجال تفوق  املوردين

 :التالية املؤشرات بدراسة والتطوير البحث وظيفة أداء دراسة يمكن :والتطوير البحث وظيفة أداء-3-5

 والتجديد؛  واالبتكار لالختراع املالئم الجو -

 باملنافسين؛ مقارنة التجديد وتيرة -

                                                             
 خيضر محمد جامعة ،تسيير املؤسسات الصناعية  في ماجستير تخرج  مذكرة ، وتقييم قياس االقتصادية للمؤسسة املالي األداءعادل عش ي ،  1

 . 12 – 29ص :  .ص  ، biskra.dz/1053/1/gest_m1_2002.pdf-http://thesis.univ  ،1111، ، منشورة  بسكرة
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 املؤسسة ؛ إلى االبتكارات تحويل سرعة و نسبة -

 ومنتوجات جديدة ؛  إرسال على املؤسسة وقدرة التنويع -

 . التطور  مواكبة و التحديث درجة -

 هذا املمكنة، التكاليف بأقل أهدافها بلوغ على التسويق وظيفة قدرة في يتمثل :التسويق وظيفة أداء-3-6

 حصة: منها ذكر يمكن التي التسويق بوظيفة املتعلقة املؤشرات من مجموعة خالل من يمكن معرفته األداء

 .إرضاء العمالء ، السمعة السوق،

 تم التي األداء مفهوم أبعاد بعض يتجسد أن يمكن الوظيفة هذه في :العامة العالقات وظيفة أداء-3-7

 العمالء، املوظفين، املساهمين، االعتبار بعين يأخذ الوظيفة هذه فاألداء في السابق املبحث في لها التطرق 

 لألسهم مرتفع عائد على يتحصلوا عندما األداء للمساهمين، يتحقق بالنسبة. الدولة وأخيرا املوردين

 أما مرتفعة، ومعنويات مالئم عمل جو خلق أو هو توفير األداء املوظفين، أما. املوزعة األرباح في واستقرار

 نظر وجهة من األداء حين في التعامل في التسديد واالستمرار آجال املؤسسة احترام هو األداء املوردين،

 .العالية والجودة املناسبة اآلجال في طويلة ومنتوجات عليهم ما تسديد مدد على الحصول  هو العمالء

 :1إلى  أهدافها املؤسسة تقسم خالله من الذي املعيار هذا حسب الطبيعة : معيار حسب-4

 بلوغها إلى االقتصادية املؤسسة تسعى التي األساسية املهمة االقتصادي األداء يعتبراالقتصادي :  األداء-4-0

 القيمة ، الربح ، اإلنتاج)  نواتجها تعظيم وراء من املؤسسة تجنيها التي االقتصادية في الفوائض ويتمثل

 اداملو  ، العمل ، املال رأس)  مواردها استخداموتدنيه ......(  املردودية ، حصة السوق  األعمال، رقم ، املضافة

 ....(. التكنولوجيا ، األولية

 التخطيط عملية أثناء املؤسسة ترسمها التي االجتماعية األهداف األمر حقيقة فياالجتماعي :  األداء-4-2

 هذه وتحقيق ، ثانيا الخارجي تمعا وأفراد أوال، املؤسسة أفراد عليها فرضها شروطا قبل ذلك كانت

 ال يتحقق الحاالت بعض وفي ، االقتصادية وخاصة األخرى  األهداف مع تحقيق يتزامن أن يجب األهداف

 . األداء االجتماعي بتحقيق إال االقتصادي األداء

 التخطيط عملية أثناء حددت قد تكون  عندما تكنولوجيا أداء للمؤسسة يمكنالتكنولوجي :  األداء-4-3

 التي التكنولوجية األهداف تكون  األحيان أغلب وفي ، معين تكنولوجي مجال على كالسيطرة أهدافا تكنولوجية

 األهداف تكون  األحيان أغلب وفي معين، تكنولوجي مجال على كالسيطرة املؤسسة أهدافا ترسمها

 . التكنولوجيا ألهمية نظرا أهدافا استراتيجية املؤسسة ترسمها التي التكنولوجية

 أن للمؤسسة ويمكن ، السياسية أهدافها املؤسسة بلوغ في السياس ي األداء يتجسدالسياس ي :  األداء-4-4

 ومن ، األخرى  أهدافها لتحقيق كوسائل تعتبر التي السياسية أهدافها تحقيق خالل من على مزايا تتحصل

                                                             
 .11 – 12ص :  .، ص  مرجع سبق ذكرهعادل عش ي ،  1
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 إلى معينين أشخاص إيصال أجل من االنتخابية الحمالت تمويل املؤسسات السياسية لبعض األهداف أمثلة

 .املؤسسة لصالح بعد الستغاللهم فيما سامية مناصب أو الحكم

 مكونات االداء الفرع الثاني : 

 ( : مكونات االداء12- شكل رقم )

 

،  1111 ،للنشر  وائل دار ، عماناألولى ،  الطبعة  ،املتوازن  التقييم وبطاقة األداء أساسياتالغالبي ،  محسن وائل محمد صبحي وطاهر املصدر :

 بدون ذكر الصفحة .

 وكيفية املبذول  والجهد الكمية ومعرفة األفراد أداء قياس في األساسية األداء أنها املحاور  مكونات من نستنج

 على الكشف عند أنه القول  يمكن فعليه األداء تقييم في الثانية الخطوة وهي به الذي يقوم لعمله الفرد أداء

 عالي . أداء على الحصول  أجل من الثالثة أو املكونات األبعاد هذه مراعاة يجب الفرد أداء

 

 : العوامل املؤثرة على االداء  لثاملطلب الثا

 

 

 

 

 

 

 

 :  مكونات االداء

تعبر عن مقدار الطاقة الجسمانية أو العقلية التي يبدلها الفرد في : كمية الجهد -1

العمل في خالل فترة زمنية معينة وتعتبر املقاييس التي تقيس سرعة األداء أو الكمية 

 .في خالل فترة معينة ومعبرة عن البعد الكمي للطاقة املبذولة 

تعني مستوى الدقة أو الجودة ودرجة مطابقة الجهد املبذول : نوعية الجهد -2

 سرعة األداء أو 
ً
ملواصفات نوعية معينة ففي بعض أنواع األعمال قد ال يهم كثير ا

كميته بقدر ما يهم نوعية وجودة الجهد املبذول ويندرج تحت املعيار النوعي للجهد 

الكثير من املقاييس التي تقيس درجة مطابقة اإلنتاج للمواصفات والتي تقيس درجة 

 .خلو األداء من األخطاء والتي تقيس درجة اإلبداع واالبتكار في األداء

فاملقصود به األسلوب أو الطريقة التي تبذل به الجهد في العمل أي : نمط األداء -3

الطريقة التي تؤدي بها انشطة العمل فعلى أساس نمط األداء يمكن مثال قياس 

الترتيب الذي يمارسه الفرد في أداء حركات أو أنشطة معينة أو مزيج هذه الحركات أو 

األنشطة إذا كان العمل جسمانيا بالدرجة األولى كما يمكن أيضا قياس الطريقة التي 

يتم الوصول به الى حل او قرار ملشكلة معينة أو األسلوب الذي يتبع في إجراء بحث أو 

 .دراسة أو ذلك املستخدم في كتابة أو تقرير أو مذكرة وذلك إذا كان العمل ذهني
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إن تعدد العوامل املؤثرة في أداء املؤسسات االقتصادية جعل مهمة تحديدها بدقة واالتفاق عليها من طرف 

ضال عن كثافتها في الباحثين أمرا صعبا للغاية، وخاصة إذا كان األمر يتعلق بتحديد مقدار التأثير وكثافته، وف

 عنها تشكل دوال فيما بينها، وكل التعقيدات السابقة تمخضت نهالتأثير في األداء فهي مترابطة فيما بينها، أي أ

مجموعة : هما مجموعتين إلى السلمي علي الدكتور  صنفها فقد. األداء في املؤثرة للعوامل تصنيفات عدة

 الخبرة، التعلم، املعرفة، في أساسا املتمثلة البشرية العوامل ومجموعة والتكنولوجية التقنية العوامل

صنف  كما. األفراد ورغبات حاجات العمل، ظروف النفس ي، التكوين الشخصية، املهارة، القدرة التدريب،

 وتشمل املوضوعية العوامل مجموعة هما: مجموعتين إلى األداء في املؤثرة العوامل  Kukolecaالبروفيسور 

 التنظيمية أما العوامل في املتمثلة الذاتية العوامل ومجموعة الفنية، والعوامل االجتماعية العوامل

 العمل مستوى , املهارات التحفيز،: هي األداء في املؤثرة األساسية العوامل بأن فيرى   R-A-Thietartالبروفسور 

 في واملتمثلة لتحكم املؤسسة خاضعة غير عوامل إلى املؤثرة العوامل الباحثين بعض ويصنف واملمارسات

 والعوامل العوامل التقنية في تتمثل املؤسسة لتحكم خاضعة وعوامل للمؤسسة، الخارجي املحيط متغيرات

 :  1البشرية 

 الداخلية  العواملالفرع االول :

بينها،  فيما الداخلية العوامل لترابط نظرا وهذا نسبي، تحكم هو الداخلية العوامل في املؤسسة تحكم إن

 في إال حدوده له الداخلية عواملها في املؤسسة فتحكم. الخارجي املحيط متغيرات أو بعوامل أيضا وتأثرها

 هو العوامل هذه اتجاه املسير ودور . متغيراتها بعض في الكلي التحكم من املؤسسة تتمكن أين بعض الحاالت

  .2السلبية تأثيراتها وتخفيف اإليجابية تعظيم تأثيراتها

املؤسسة ،  في استخدام املورد البشري  على تؤثر الهي واملتغيرات القوى  مختلف : اي البشرية العوامل-0

 :وتضم

 هيكل القوى العاملة ؛ -

 مستوى تأهيل االفراد ؛ -

 درجة التوافق بين مؤهالت العمال و املناصب التي يشتغلونها ؛ -

 نظام االجور و الكفاءات ؛  -

 ؤسسة .مدى مالئمة مناخ العمل في امل -

  وهي مختلف القوى و املتغيرات التي ترتبط بالجانب التقني في املؤسسة ، وتضم :  العوامل التقنية :-2

 نوع التكنولوجيا املستخدمة في الوظائف الفعلية و في معالجة املعلومات ؛  -

 نسبة االعتماد على اآلالت باملقارنة بعدد العمال ؛  -

                                                             
في تسيير املنظمات ، جامعة امحمد بوقرة ،  شهادة املاجستير  تخرج ،  مذكرة  على اداء املنظمةالثقافة التنظيمية و تأثيرها شيكاوي سهام ، 1

 . 69 – 64ص : . ، ص   1112 غير منشورة ،بومرداس ،
 .11، ص : مرجع سبق ذكرهعبد املالك مزهودة ،  2
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 الورشات ، التجهيزات و اآلالت ؛تصميم املؤسسة من حيث املخازن ،  -

 نوعية املنتوج و شكله ؛  -

 درجة التوافق بين منتجات املؤسسة ورغبة زبائنها ؛  -

 مستوى التناسب بين طاقتي التخزين و االنتاج في املؤسسة ؛  -

 مستويات االسعار ؛ -

 املوقع الجغرافي للمؤسسة . -

العمال داخل  للتخصصات على وفقا واملسؤوليات املهام وتحديد و تشمل توزيع:  التنظيمية العوامل-3

 . الخاصة وإمكانياتهم مهاراتهم تقسيم العمل عليهم  وفق أي املؤسسة

 والتوظيف العمو اساليب  نظم في الجديدة للمستجدات وفقا الالزمة املتغيرات وإحداث ان درجة التنظيم

 مرونة مؤسسة ألي تكو أن وجب لذا األداء ،  على يؤثر أن شأنه من والتدريب والتنمية الحوافز ومنظومة

 وفق املستجدات الراهنة . للتغيير قابال تجعله بشكل تنظيم، أي في ديناميكية

 العوامل الخارجية الفرع الثاني : 

املحيط  إلى تنتمي بذلك فهي فيها، التحكم املؤسسة تستطيع ال التي والقيود املتغيرات مجموعة في تتمثل

 على تفرض التي للمخاطر ومصدر استغاللها، املؤسسة تحاول  التي للفرص مصدر هو الذي الخارجي

 السلبي التأثير من والتخفيف. األداء في كبير تأثير له الخارجي فاملحيط. اتهحد من للتخفيض املؤسسة التأقلم

 عوامل إلى الطبيعة معيار حسب العوامل هذه تقسيم ويمكن. بسرعة بالتأقلم يكون  في األداء للمحيط

 : 1قانونية  سياسية وعوامل تكنولوجية عوامل, عومل اجتماعية اقتصادية،

 املؤسسة، فيه تتواجد الذي االقتصادي كالنظام العوامل مجموعة في تتمثل االقتصادية : العوامل -0

 قد االقتصادي فالظرف …الخارجي الطلب ارتفاع األسعار، وتدهور  كاألزمات االقتصادية االقتصادي الظرف

 الطلب ارتفاع من وتستفيد التصدير على نشاطها يرتكز التي تلك كحالة, للمؤسسة إيجابية عناصر يتيح

 واملنافسين . األسواق كذلك. الخارجي

 بين بالعالقات, املستهلكين سلوك بتغيرات املرتبطة الخارجية العناصر في" تتمثل االجتماعية : العوامل-2

 أن يتبين التعريف من" املؤسسات على العناصر تلك تمارسه الذي املجتمع وبالتأثير مجموعات مختلف

 العمر، فئات الديمغرافي، النمو نذكر العوامل هذه ومن البشري، الصلة بالعامل شديدة االجتماعية العوامل

 املؤسسة داخل التجارية للوظيفة مفيدة معلومات تقدم العوامل االجتماعية ودراسة. االجتماعية األقسام

 .من السوق  حصة واستهداف جديد منتوج كإرسال

 جديدة طرق  كإيجاد التكنولوجيا تحدثها التي والتطورات التغيرات في تتمثل التكنولوجية : العوامل-3

 الصناعة وقت أو اإلنتاج تكاليف تخفيض شأنها من جديدة آالت اختراع سلع وخدمات، إلى املوارد لتحويل

                                                             
 .11.ص :  ، مرجع سبق ذكرهعبد املالك مزهودة ، 1
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 في عموما تتمثل. فيها التحكم يمكن ال خارجية عناصر األخرى  هي والقانونية : السياسية العوامل-4

 وكل …القرارات القوانين، الخارجي، العالم مع العالقات الحكم، للدولة، نظام واألمني السياس ي االستقرار

 على تفرض مخاطر أو اإلجمالي أدائها لتحسين املؤسسة منها فرصا تستفيد تشكل قد الذكر السابقة العوامل

 أن القول  يمكن األداء في املؤثرة العوامل حول  عرضه تم ما خالل من .اتهحد من للتخفيف التأقلم املؤسسة

 .اآلخر البعض في متحكم وغير منها بعض في املتحكم والنوعية، الكمية من املتغيرات للعديد دالة هو األداء
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 أساسيات حول تقييم االداءاملبحث الثاني : 

 املنافسة حيث القارات عبر وامتداده نشاطها وتنوع املؤسسات حجم بكبر فيه نعيش الذي العصر يتسم

 الذين األطراف كافة إرضاء إلى الوصول  طرق  يتقنون  الذين األقوياء إال فيها يبقى ال التي األسواق القوية على

 لنظم تبنيهم ذلك على يساعدهم وما م، املحيطة املتغيرات كافة مع التكيف ويستطيعون  يتعاملون معهم،

 القوة جوانب تقوية على فيعملون  م،مؤسسا في والضعف القوة جوانب يظهر األداء بما لتقييم فعالة

 حيث قسمناه إلى :  .عناصر الضعف تواجد من ويقللون 

 أهميته ؛ و االداء تقييم مفهوم -

 .االداء  تقييم تصنيفات و اهداف -

 

 املطلب األول : مفهوم تقييم االداء و أهميته

 سنتطرق في هذا املطلب الى مفاهيم تقييم االداء و من ثم التطرق الى اهميته . 

 مفهوم تقييم االداء الفرع االول : 

 : مايلي تعريفها بين ومن الباحثين بين األداء تقييم حول  تعاريف اختلفت لقد

 املخططة األهداف لتحقيق استخدام أفضل املتاحة املوارد استخدام كفاية من أنه "التأكد على عرف لقد

 األنشطة املسارات توجيه إلعادة التصحيحية القرارات واتخاذ ، األداء جودة مدى دراسة  خالل من

 .1"  منها املرجوة األهداف يحقق بما. باملؤسسة

 أو على شخص اإلدارية و األدائية املعايير من عدد انطباق درجة تحديد عملية هو: "أنه على أيضا يعرف كما

و  التخصصات مختلف تراعي خاصة وقواعد أسس وضع يشمل ممنهج علمي نظام خالل من مجموعة

 طويلة األهداف و للمنظمة العام االستراتيجي اإلطار تكون  العملية هذه وحوصلة العمل، وطبيعة الخبرات

 .2"للمؤسسة املستقبلي التوجه تعكس املدى، التي

 مقارنة األداء فيها نحاول  اإلدارية، العملية مراحل من هناك تعريف اخر  يرى بان تقييم االداء هو  : "مرحلة

اتخاذ  وبالتالي األداء في القصور  أو النقص على الوقوف أجل من وذلك محددة مؤشرات باستخدام الفعلي

                                                             
 في األداء قياس" ندوة، اإلمارات العربية املتحدة، قياس و تقييم األداء كمدخل لتحسين جودة األداء املؤسس ياملنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 1

 األداء تقييم" ملتقى ،1112 فبراير في العربية مصر جمهورية - القاهرة في واملنعقدة" املتوازنة اإلنجاز قياس قائمة مدخل - الحكومية املنظمات

 .212،ص :  1112 يناير في العربية مصر جمهورية - الشيخ شرم في واملنعقدة" الحكومية الوحدات في املؤسس ي
،  إدارة األعمال ، تخصص، مذكرة ماجستير الفلسطينيةتقييم نظام قياس األداء الوظيفي للعاملين في السلطة الوطنية طارق أحمد عواد، 2

 . 22 ، ص: 1116غزة، الجامعة اإلسالمية، 
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 متحقق أو قائم هو ما بين املقارنة تستخدم ما وغالبا القصور  هذا لتصحيح املناسبة أو الالزمة القرارات

 . 1سنة "  العادة في معينة زمنية فترة خالل مستهدف هو وبينما فعال

 وذلك ، املؤسسة داخل األنشطة جميع يشمل األداء "تقييم :شامل تعريف إعطاء يمكن سبق ما خالل ومن

 أداء كفاءة على الحكم وكذا جهة، من لها مخطط هوما  نحو فعال تسير املحققة النتائج أن من التأكد بهدف

 قصد وهذا ، أخرى  جهة من ألجلها أقيمت التي تحقيق األهداف وفي االقتصادية املوارد استغالل في املؤسسة

 .2" لها مخطط هو عما بعض األنشطة مسارات انحراف حالة في التصحيحية القرارات اتخاذ

 اهمية تقييم االداء الفرع الثاني : 

 في :  تتمثل كبيرة أهمية العملية هذه تكتس ي

 تحقيق بغية نشاطها ملواصلة سعيها خالل من املؤسسة نجاح ملدى مقياسا األداء تقييم يوفر -

 أهدافها؛

 الوظيفة ممارسة على ذلك يساعد حيث املؤسسة أنشطة من نشاط لكل االنحرافات اكتشاف -

 تكرارها؛ ملنع اإلجراءات التصحيحية واتخاذ الرقابية

 تعديلها؛ أو الحالية االستراتيجية تحديد في األساس للمنظمة بالنسبة األداء تقييم نتائج تعد -

 املنظمة أداء تحسين وبالتالي واألقسام اإلدارات بين املنافسة من نوع خلق على تقييم األداء يساعد -

 ككل؛

 وفعال سليم نظام إيجاد على العمل و املخطط في املحددة األهداف تحقيق إلى األداء تقييم يؤدي -

 الشخصية؛ والحوافز لالتصاالت واملكافئات

 إنتاجية األكثر املواقع في ووضعها العالية الكفاءة ذات العناصر اكتشاف إلى األداء تقييم يؤدي -

 و الطموح األداء مستوى  إلى بأدائها النهوض أجل من وتطوير دعم إلى التي تحتاج العناصر وتحديد

 الكفاءة املنخفضة؛ ذات العناصر عن االستغناء

 املوضوعة؛ املواصفات أساس على الجودة معايير تحقيق -

 املؤسسة؛ نشاطات مختلف بين التنسيق تحقيق -

 عملية  أن على یرى  من الكثير وھناك الرقابية العملية من جزء حقیقتھا في ھي األداء تقييم عملية -

 .الرقابة عملية من جزء ھي األداء تقييم

 

 ات تقييم االداء تصنيف واهداف املطلب الثاني : 

 سنحاول في هذا املطلب ابراز اهداف تقييم االداء في املؤسسة و من ثم تصنيفاته .

                                                             
 . 14، ص :  2195، جمعية االقتصاديين العراقيين ، بغداد مارس ،  تقييم االداء وزيادة الكفاءة االنتاجيةحامد ،  ي شريف باشا ، أحمد عيسو  1
، جامعة محمد خيضر ، في اقتصاد صناعي ماجستير  مذكرة تخرج، دور استراتيجية التنويع في تحسين اداء املؤسسة الصناعيةعمر تيمجغدين ،  2

 . 62ص : ،  http://thesis.univ-biskra.dz/483/1/285.pdf   ،  1125بسكرة ، منشورة ،
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 اهداف تقييم االداء الفرع االول : 

املرسومة  و املوضوعة للخطط وفقا يتم الفعلي األداء أن من التأكد األداء، تقييم لعملة العام الهدف يتمثل

 :1التالية النقاط في إيجازها يمكن األداء لتقييم األخرى  األهداف بعض هناك أن إال

 الكشف التقارير لنتائج التحليلية الدراسة تكفل حيث التنظيمية، و اإلدارية املشكالت بعض كشف -

 اإلدارية؛ أو التنظيمية العيوب بعض عن

 و سالمة ملدى اختبار بمثابة تقييم عملية تعتبر إذ األخرى، العاملين شؤون أنظمة صالحية تقدير -

 التعيين؛ و االختيار في املستخدمة الطرق  نجاح

 النشاط في الضعف و الخلل مواطن عن االقتصادية الوحدة في قسم أو مركز كل مسؤولية تحديد -

 انجازاته تحديد و اإلنتاجية العملية أقسام من قسم كل إنتاجية قياس خالل من ، فيها يطلع الذي

 الوحدة؛ أداء مستوى  رفع باتجاه األقسام بين منافسه خلق شانه من الذي األمر إيجابا أو سلبا

 فيكون  األداء تقويم يقدمها التي املعلومات طريق عن عملها أداء على الرقابية األجهزة تنشيط -

 كما املرسومة ألهدافها انجازها و عالية بكفاءة بنشاطها العامة الشركات قيام من التحقق بمقدورها

 تطوير و متابعة في تستخدم أن يمكن التي املعلومات أفضل األداء تقارير تقدم حيث مطلوب هو

 ؛ االقتصادية الوحدات ملختلف املالية و االقتصادية و اإلدارية املتطلبات

 إقامة و التوسع خالل من عادة يتم التنمية حركة دفع و عائد أفضل على الحصول  على العمل -

 .الجديدة املنظمات

 تقييم االداء  تصنيفاتالفرع الثاني : 

 من والرؤى التي لالتجاهات تبعا البداية في أشرنا وأن سبق كما تختلف ، األداء لتقييم تقسيمات عدة توجد

  ، لألداء املفكرين تطرق  خاللها

 في حصرها يمكن املستوى  هذا على بالتقييم تحظى التي العناصر أهم من إن التقييم على املستوى الكلي :-0

 :  2 التالية املؤشرات

 رضا األرباح، الدخل، لإلنجاز، املحدد الوقت وكميتها، املخرجات نوعية من كل وتشمل :الفعالية-0-0

 .العمالء رضا العاملين،

 عامل، لكل املبيعات املخزون، دوران معدل اإلنتاج، املستثمرة، األموال على العائد وتتضمن: الكفاءة-0-2

 .الخ..املهنية. العمالة استغالل

 .الخ... للمشروعات الفرعية الخطوات ، للنتائج املرحلية املقاييس ويشمل: العمل في التقدم-0-3

                                                             
، مذكرة فاعلية نظام تقييم األداء و أثره على مستوى أداء العاملين حالة دراسية على جمعية أصدقاء املريض الخيريةموس ى محمد أبو حطب،  1

 .                              29، ص :  1111، الجامعة اإلسالمية ، غزة ،  املاجيستر إلستكمال متطلبات شهادة مقدمة 
 .26زهير ثابت ، مرجع سبق ذكره ، ص :  2
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 في الرئيسية الوظائف أداء األداء، تقييم يشمل املستوى  هذا : حسب تقييم اداء االنشطة الرئيسية-2

 .البشرية واملوارد التسويق، ، التمويل ، اإلنتاج: هي رئيسية وظائف في أربعة تتمثل والتي ، املؤسسة

 من ، األخرى  باملؤسسات مقارنة مرتفعة إنتاجية تحقيق إلى اإلنتاجي النظام يسعى :اإلنتاجي األداء تقييم2-0

 من ونوع كم توفير إلى إضافة ، باملنافسة لها تسمح أقل وبتكاليف عالية بجودة إنتاج منتجات خالل

 . املناسب الوقت في املنتجات املستهدفة

 فعال، مالي هيكل وبناء ، املالي التوازن  تحقيق على املؤسسة قدرة في يتمثل :التمويلي األداء تقييم-2-2

  وأهم ، املؤسسة: أهداف أهم أحد باعتباره االستثمار على العائد وتعظيم املردودية تحقيق إلى باإلضافة

 

 :1  يلي ما األداء هذا مؤشرات

 الخ ؛...السهم قيمة املوزعة، األرباح في وتتمثل:  املال سوق  مؤشرات -

 الخ ؛...امللكية حق على العائد األصول، على العائد وتشمل: الربحية مقاييس -

 املؤسسة. مال رأس تكلفة ، املالي الرفع وتشمل:  والنمو األموال لتكلفة الخطر مقاييس -

،  املمكنة التكاليف بأقل أهدافها بلوغ على التسويق وظيفة قدرة في يتمثل: التسويقي األداء تقييم-2-3

 :2منها  نذكر املؤشرات من مجموعة خالل من األداء هذا ويتحدد

 املبيعات؛ نمو معدل -

 السوقية ؛ الحصة -

 التوزيع ؛ منافذ كفاءة -

 السعر. حساسية -

 املوارد تحريك يتم خالله ومن ، املؤسسة في مورد أهم البشري  املورد : يعتبرالبشرية املوارد أداء تقييم-3

 تحقق إذا إال املطلوبة بالفعالية تنجز أن يمكن ال ، والتسويق اإلنتاج وأهداف ، فاألهداف املالية األخرى،

 الكفاءات على وبالتالي فيها البشري  العامل بأداء مرهون  املؤسسة واستمرار فبقاء ، املوارد البشرية هدف

 ..العالية املهارات واختيار ذوي 

 

 

 

                                                             
 . 125مصر ، ص :  بدون ذكر الطبعة ، ، 2116، دار املعرفة الجامعية ، دليل املدير في التخطيط االستراتيجينبيل مرس ي خليل ،  1
 . 151، ص :  مرجع سبق ذكره 2
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 و صعوبات تقييم األداء  متطلبات نجاحاملبحث الثالث : 

يتوقف نجاح عملية تقييم االداء في تحقيق مزاياها على مدى توفر بعض الشروط و املتطلبات الالزمة ، و منها 

اساليب تقييم االداء ، وهناك العديد من املشاكل التي يمكن ان تعيق خطط التقييم من  بإجراءاتما يتعلق 

 ان تحقق اهدافها بفاعلية .

 و سنطرح في هذا املبحث الى :

 متطلبات نجاح تقييم االداء ؛ -

 صعوبات او اخطار تقييم االداء . -

 

   متطلبات نجاح تقييم االداء:  األول  املطلب

 متطلبات نجاح تقييم االداء( : 13 - شكل رقم )

 

 611:  ص  املالي، والتحليل والتمويل االستثمار اقتصاديات ، محمد الرحيم عبداملصدر : 

 املطلب الثاني : صعوبات تقييم االداء 

 

 

 

 

 

 

متطلبات نجاح 

 :  تقييم االداء  

باعتبار  أن تحقيق األهداف املسطرة يمثل الهدف : التحديد الدقيق لألهداف -1

األول لعملية تقييم األداء في املؤسسة واألساس الذي تنطلق منه العملية ، فيجب أن 

 . تكون هذه األهداف محددة بدقة ومعروفة من طرف جميع األفراد  داخل املؤسسة

ينبغي على املؤسسة قبل الشروع في قياس وتقييم  : قياس االشياء الصحيحة -2

األداء أن تقوم أوال بتحديد وفهم كافة العمليات واألنشطة التيي سيتم قياسها، 

وبذلك يجب على املؤسسة تحديد العمليات واألنشطة الرئيسية الهي تعكس مستوى 

 .أدائها ووضعها ضمن خريطة التنفيذ

يقوم العاملون واملديرون في : النظر لعملية التقييم على أنها وسيلة وليست غاية -3

املؤسسة بالعمل تجاه تحقيق النتائج واألهداف املرغوبة، لذلك ينبغي عليهم تركيز كل 

اهتمامهم نحو إنجاز هذه األهداف، وال يمثل تقييم األداء سوى اداة تسمح لهم 

لذلك يجب النظر لعملية تقييم . بقياس مدى تقدمهم نحو تحقيق األهداف املسطرة

األداء على أنها وسيلة وليست غاية، فالغاية بالنسبة للمؤسسة تمثل في بلوغ أهدافها 

 .املسطرة
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 :  1تتمثل في 

 األداء؛ في املساهمة املعايير تحديد صعوبة -

 سلوكه؛ عن الناتج األداء خاصة األداء، هذا عن مسؤوليته ومدى الفرد أداء تحديد صعوبة -

 النتائج؛ هذه لتحقيق املقدمة بالوسائل االهتمام دون  بالنتائج االهتمام -

 تصحيحية قرارات اتخاذ وبالتالي وتوجيهها، النتائج تحريف إلى يؤدي مما وتشعبها، املعايير كثرة -

 خاطئة؛

 الدائمة؛ واملحاسبة بالرقابة شعورهم نتيجة األفراد عند والفوض ى الالثقة من جو خلق -

 .ورائها من املرجوة اإليرادات إلى بالنظر الرقابية العملية تكاليف زيادة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 52، ص :   1112دار املناھج للنشر والتوزیع، ، عمان، األردن ، الطبعة األولى، تقویم األداء باستخدام النسب املالیةفؤاد مجید الكرخي،  1
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 خالصة الفصل 

تتعدد تصانيف األداء وذلك لتعدد املعايير االداء و تقييمه ،  مفهوم على الضوء إلقاء الفصل هذا في حاولنا

األداء الظاهري، األداء الذاتي، األداء الكلي واألداء الجزئي....الخ، ومهما تعددت واختالف وجهات النظر، فنجد 

 ، فيهدفا تتأثر بمجموعة من العوامل سواء أن كانت من داخل املؤسسة أو من خارجهانهأنواع األداء إال أ

 فتقييم اإلنتاجية ، خطتها في املسطرة باألهداف مقارنة إنجاز املؤسسة مستوى  على الوقوف إلى األداء تقييم

 .املنظمات إفالس إلى قد تؤدي التي الخطأ في الوقوع من للتحوط سياسة بمثابة األداء
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 الفصل الثاني : االطار العام للتحليل املالي 

 :  تمهيد

يعتبر التحليل املالي واحدا من أهّم املواضيع التي تتناولها دراسة اقتصاديات املشروع  و ضرورة بالغة 

السليم، و التحليل املالي ال يخرج في جوهره عن الدراسة التفصيلية للبيانات تـمليهـا متـطلبـات التخطيـط املالي 

املالية مما يساعد على اكتشاف نقاط الضعف و القوة في السياسات املالية، فيتم في املستقبل تدعيم نقاط 

 القــوة و تالفي نقاط الضعف.

 و قد قسمنا هذا الفصل إلى :

 اليللتحليل امل عمومياتاملبحث االول :

 املبحث الثاني : استخدامات التحليل املالي

 املبحث الثالث : خصائص و ادوات التحليل املالي

 دور التحليل املالي في أداء املؤسسة املبحث الرابع :
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  املبحث االول : مدخل للتحليل املالي

عالقة بمشروع معين ملعرفة املتغيرات  يرتبط التحليل املالي ارتباطا وثيقا بحاجة األطراف املختلفة التي لها

االقتصادية التي حدثت في مسار نشاطه خالل فترة معينة واتجاهات تطوره مستقبال، فهو الخطوة املهمة التي 

 يبنى عليها املدير املالي القواعد السلمية لوظيفتي التخطيط املالي و الرقابة املالية.

 وفي هذا املبحث سوف نتعرف على :

 ؛ ريخية عن التحليل املالي و  نشأتهملحة تا  -

 ؛ مفهوم التحليلي املالي و أهميته -

 .خطوات التحليل املالي و أهدافه -

 

 و  نشأته التحليل املاليعن ملحة تاريخية املطلب االول :  

 سنقوم في هذا املطلب بتقديم التحليل املالي بفكرة مبسطة وواضحة من خالل التعرف على نشأته .

 الفرع االول : ملحة تاريخية 

م، حيث استعملت البنوك و املؤسسات املصرفية  91إن ظهور فكرة التحليل املالي تعود إلى نهاية القرن 

النسب املالية التي تبين مدى قدرة املؤسسة على الوفاء بديونها استنادا إلى كشوفها املحاسبية، إضافة إلى أن 

كان لها أثر معتبر في تطوير تقنيات التسيير و التحليل  1933متدة من الفترةاألزمة االقتصادية التاريخية امل

أسس في الواليات املتحدة األمريكية لجنة لألمن و الصرف ساهمت في نشر  91911933بين  –املالي، ففي سنة 

لحرب العاملية و قد كان لفترة ما بعد ا .التقديرات و اإلحصائيات املتعلقة بالنسب املالية لكل قطاع اقتصادي

الثانية دور هام في تطوير تقنيات التحليل املالي في فرنسا، حيث أظهر املصرفيون و املقرضون اهتمامهم 

بتحديد خطر استعمال أموالهم بصفة دقيقة، و مع تطور الشركات و وسائل التمويل في الستينات انصب 

لجنة عمليات البورصة التي من أهدافها  9191االهتمام على نوعية الشركات، حيث تكونت في فرنسا سنة 

 .1تأمين االختيار الجيد و تأمين العمليات املالية التي تنشرها الشركات املحتاجة إلى مساهمة االدخار العمومي 

 الفرع الثاني : النشأة 

 :2تشير املراجع العلمية إلى أن نشأة التحليل املالي ترجع إلى عدة أسباب يمكن تلخيصها فيما يلي 

أظهرت الثورة الصناعية في أوربا الحاجة إلى رأس املال ضخم إلنشاء املصانع وتجهيزها  الثورة الصناعية:-1

وتمويل العملية اإلنتاجية سعيا وراء األرباح و وفرة اإلنتاج الكبير، وبذلك تطور حجم املشروع االقتصادي 

                                                             
 . 91 :  ص ، 9002،  العامة حمديةدار امل ، الجزائر ، 9، الجزء التحلیل املاليتقنیات مراقبة التسییر ، ناصر دادي عدون، 1
 ،مؤسسة الوارق للنشر والتوزيع ،عمان ، األردن الطبعة االولى ، ، ،تقييم األداء وتنبؤ بالفشلألغراض  املاليالتحليل حمزة محمود الزبيدي، 2

 .919 : ص،9099
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ف املساهمين الستثمارها على نطاق من مؤسسات فردية صغيرة إلى شركة مساهمة كبيرة تجمع مدخرات آال 

م إلى تفويض سلطة إدارة املؤسسة إلى مجلس إدارة واسع وقد اضطر هؤالء املساهمين نظرا إلى نقص خبرا

مستقل وأصبحت القوائم املالية وسيلتهم األساسية في متابعة أحوال املؤسسة ومدى نجاح اإلدارة في أداء 

حليل هذه القوائم وتفسير النتائج، لتحديد املجاالت وقوة املؤسسة أو مهمتها وبالتالي ظهرت الحاجة إلى ت

 نقاط ضعفها أو قوة املركز املالي ونتيجة أعمالها.

بينما كان نجاح واستمرار وجود الشركات  التدخل الحكومي في طريقة عرض البيانات بالقوائم املالية:-2

، من خالل إصدار التشريعات الخاصة بضرورة املساهمة مرهون بثقة املساهمين لذلك تدخلت الحكومات

مراجعة حسابات هذه الشركات بواسطة مراقب خارجي، لكي تضمن حماية املستثمرين، كما نصت هذه 

التشريعات أيضا بتحديد كيفية عرض البيانات بالقوائم املالية لضمان إعطاء صورة للمساهمين عن املركز 

 يساعد ذلك إلى تحليل تلك القوائم املالية.املالي للمؤسسة ونتائج أعمالها ، مما 

تهتم األسواق املالية باملستثمرين في األوراق املالية، فهم أكثر األطراف الذين يحققون  األسواق املالية :-3

األرباح نتيجة استثمارهم في األوراق املالية، كما أنهم أكثر األطراف الذين يتعرضون للمخاطرة ولذلك يحتاج 

تتداول أسهمها في السوق املستثمرون الحاليون واملتوقعون إلى معلومات دقيقة عن واقع املؤسسات التي 

املالية، وإلرضاء هؤالء املستثمرين، نجد أن األسواق املالية قد اهتمت بتحليل حسابات مؤسسات األعمال 

ماليا لتحديد مدى قوتها أو ضعفها، وعلى ضوء نتائج التحليل يتحرك الطلب والعرض لألوراق املالية في 

 السوق.

قصير األجل ولفترات ال تتجاوز السنة قد دفع باملصارف التجارية إلى  إن انتشار أسلوب التمويل االئتمان :-4

ضرورة تقييم سالمة املركز املالي والنقدي للمؤسسات الطالبة لهذا النوع من االئتمان، ولذلك قد أظهرت 

ختلفة الحاجة إلى تحليل القوائم املالية وعلى ضوء نتائجها تمنح املصارف القروض والتسهيالت االئتمانية امل

أو ترفض منحها لنوع من املؤسسات ، ولهذا فقد أنشأت الكثير من املصارف وحدات خاصة مهمتها إجراء 

 التحليل املالي للمؤسسات الطالبة ملساعدة املصارف.

 

  املطلب الثاني : مفهوم التحليلي املالي و أهميته

من خالل التعرف مفهومه و على  في هذا املطلب سنقوم  بتقديم التحليل املالي بفكرة مبسطة وواضحة

 مختلف التعاريف التي تميز بها إضافة أهميته .

 مفهوم التحليل املالي الفرع االول : 

ديد من املهتمين به من مستثمرين، مؤسسات، العالتي يستخدمها  األدوات من بين أهميعتبر التحليل املالي 

 بنوك 
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املناسب الذين  و اتخاد القرار  يل هذا التحل من خالل املالية  ةالوضعي ةأجل معرف الى غير  ذلك من 

 يبحثون عنه بأسلوب علمي دقيق .

 هناك تعاريف أخرى تطرق إليها مجموعة من الباحثين، من أهمها نجد :

باستعمال وسائل مختلفة  الة املالية للمؤسسة لفترة معينةيعتبر التحليل املالي تشخيص للح تعريف أول :-1

 . 1باختالف الطرق و االهداف من هذا التحليل 

عملية منظمة من البيانات املتاحة بهدف الحصول على معلومات تفيد في عملية اتخاذ  هوتعريف ثاني : -2

 . 2عليه املستقبل ما سيكون القرارات، و تقييم أداء الوحدات االقتصادية في املاض ي و الحاضر و توقع 

دراسة القوائم املالية، امليزانية و حسابات النتائج و التوزيع باملشروع بعد  التحليل املالي هو تعريف ثالث :-3

إعادة تبويبها تبويب مالئم، و استخدام األساليب الرياضية و اإلحصائية والنسب و املتوسطات و االتجاهات و 

و التغيرات التي تطرأ على هذه العناصر خالل فترة أو  املعايير لغرض إبراز االرتباطات التي تربط بين عناصرها

فترات زمنية، و أثر هذه التغيرات على الهيكل املالي للوحدة االقتصادية بما يمكن ممن الحصول على إجابات 

 .3 على التساؤالت التي يطرحها مستخدمو القوائم املالية

 أهمية التحليل املالي الفرع الثاني : 

أحد األدوات العلمية التي تستخدمها الشركة ملراقبة أنشطتها و ذلك من خالل توضيح العالقات بين  يعتبر 

 البيانات

املالية، والتغيرات التي تطرأ عليها خالل فترة زمنية محددة أو فترات زمنية متعددة، إضافة إلى بيان حجم هذا 

ع، وبالتالي يساعد التحليل املالي في اإلجابة على التغيير على أداء املشروع و الهيكل املالي العام للمشرو 

 التساؤالت املختلفة التي تطرحها جهات معينة كاملستثمرين و الجهات الحكومية ذات العالقة باملشروع  .

 : 4تكمن أهميته في النقاط التالية 

 تحديد مدى كفاءة الشركة في جمع األموال من جهة، وتشغيلها من جهة أخرى؛ -

 مؤشرات تبين فعالية الشركة وقدرتها على النمو؛ الحصول على -

 التحقق من مدى كفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة؛ -

 املساعدة في عملية التخطيط املالي للشركة؛ -

 يعتبر كمؤشر على مدى نجاح أو فشل اإلدارة في تحقيق أهدافها؛ -

                                                             
 .99: ،ص  مرجع سبق ذكرهون ، دصر دادي عنا1
بدون  ، 9009 بدون ذكر دار النشر ،األردن،  ، الطبعة الثانیة،التحلیل املالي للمصارف إتحاد املصارف العربخلیل الشماع، خالد أمين عبد هللا، 2

 ذكر الصفحة .
3 pierre conso, la gestion financière de l’entreprise, EDITION DUNOD, 7 ème édition, paris, 1999, p 136 . 

 . 992: ص  ،9001دار الفكر الجامعي، ، مصر ،  اإلسكندریة بدون ذكر الطبعة ،  ، إدارة املال وتحلیل ھیكلهمحمد الصيرفي، 4
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 مؤشر للمركز املالي الحقيقي للشركة؛ -

 قرارات املالئمة.إعداد الجو املناسب التخاذ ال -

 

  املطلب الثالث : خطوات التحليل املالي و أهدافه

 سنتطرق في املطلب الى اكتشاف خطوات التحليل املالي و من ثم اهدافه املرجوة .

 خطوات التحليلي املاليالفرع االول : 

 ( : خطوات التحليل املالي II - 11شكل رقم ) 

 

 .11ص : ، 9121،للطباعة و النشر دار النهضة العربية  ،لبنان ، بدون ذكر الطبعة ، بيروت،  أساسيات اإلدارة املاليةجميل أحمد توفيق ، املصدر : 

 أهداف التحليل املالي الفرع الثاني : 

 :1 نظرا لألهمية البالغة التي أصبح التحليل املالي يكتسبها في وقتنا الحالي سوف نقوم بذكر أهم األهداف

 املركز املالي للمؤسسة؛معرفة  -

 معرفة مركز في قطاعها الذي تنتمي إليه؛ -

 مقارنة الوضعية املالية للوضعية العامة للمؤسسة مع مؤسسات من نفس القطاع؛ -

 املساعدة في اتخاذ القرارات املالية بأقل تكلفة وأعلى عائد؛ -

 اقتراح سياسات مالية لتغير الوضعية املالية واالستقاللية للمؤسسة؛ -

                                                             
 .09: ص ،  9112 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،األردن،  بدون ذكر الطبعة، ، اإلدارة والتحليل املاليلزغيبي، ا هيثم محمد1

 

 

 

 

خطوات التحليل 

 :املالي 

يقوم املحلل في هذه املرحلة االبتدائية بتصنيف االرقام التي : مرحلة التصنيف  -1

تحتويها القائمة املالية الكثر من فترة محاسبية ثم يقوم بتجزئتها الى جزئين االصول و 

 .الخصوم ، ثم توضع في مجموعات محددة و متجانسة حتى يتمكن من معالجتها 

بغية اكتشاف العالقة القائمة بين مختلف عناصر االصول و : مرحلة املقارنة -2

 .الخصوم و املركز املالي وتحري اسباب قيام هذه العالقة 

بعد التصنيف و املقارنة يقوم املحلل بالبحث عن االسباب و : مرحلة االستنتاج -3

 .الحكم على املركز املالي للشركة و تقديم االقتراحات 
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جيه أصحاب األموال والراغبين في االستثمار في املجاالت االستثمارية املختلفة والعائد املتوقع تو  -

 لكل مجال؛

التحقق من املركز املالي للمؤسسة واألخطار املالية التي قد تتعرض لها املؤسسة نتيجة سياسة  -

 التمويل املعتمدة؛

 أة ودرجة املخاطر املرفقة لها؛تحديد نسبة العائد املحقق على أموال املالك في كل منش -

 تحديد نسبة نجاح املؤسسة في تحقيق أهدافها ونسبة األرباح املحققة. -
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  التحليل املالي خداماتاملبحث الثاني : است

يهدف إلى التشخيص وتحليل الوضعية املالية في  يعتبر التحليل املالي تقنية من تقنيات التسيير املالي، فهو 

 املؤسسة

 بغرض تحديد نقاط القوة من اجل العمل على تحسينها وجعلها أكثر قوة

 يستخدم التحليل املالي للتعرف والحكم على مستوى أداء املؤسسات واتخاذ القرارات الخاصة ومن خالل هذا

 املبحث يمكن التطرق إلى:

 ؛نطاق التحليل املالي   -

 االطراف املهتمة بالتحليل املالي ؛ -

 وظيفة املحلل املالي. -

 

 :  نطاق التحليل املالي املطلب االول : 
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 ( : نطاق التحليل املالي II - 12شكل رقم ) 

 

 . 990_  951ص : . هيثم محمد الزعبي ،مرجع سبق ذكره ، ص  املصدر :

 التحليل املالي ب املهتمةاالطراف املطلب الثاني : 

 هناك عدة أطراف تستفيد من نتائج التحليل املالي وفقا لألهداف التي يسعى إليها كل طرف حيث نجد : 

 األطراف الداخليةالفرع االول :

 : 1و نذكر أهمها  

تم بشكل كبير باملركز املالي للمؤسسة وتعتبر من بين أكثر األطراف حرصا على تهحيث  إدارة املؤسسة:-1

ذه التقنية التي تمكنها من تحليل املركز املالي للمؤسسة و كذلك استمرارية حياة املؤسسة حيث تستعين 
                                                             

 . 91، ص :  مرجع سبق ذكرهعبد الغفار حنفي، 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نطاق التحليل 

 :املالي

تستند عملية التخطيط املالي إلى منظومة معلومات مالية دقيقة : التخطيط املالي-1
وهذه املنظومة من املعلومات املالية املدروسة . تصف مسار العمليات السابقة للمؤسسة

يستخدمها املسيرون للخروج بدالئل تقييم أداء املؤسسة وتتنبأ بتحليالت مستقبلية، 
وهذه التحليالت يستخدمها املخطط املالي عند و ضع الخطط، و يستند إليها عند وضع 

 .تقديراته املستقبلية

تعتبر أدوات التحليل املالي أدوات مثالية لتقييم أداء املؤسسات ملا : تحليل تقييم األداء-2
لها من قدرة على تقييم ربحية املؤسسة وكفاءتها ، في إدارة موجوداتها ،وتوازانها املالي، 

وسيولتها، واالتجاهات التي تتخذها في النمو، وكذلك مقارنة أدائها بشركات أخرى تعمل في 
ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من التحليل به معظم . نفس أو في مجاالت أخرى 

 .األطراف التي لها عالقة باملؤسسة مثل اإلدارة، املستثمرين واملقرضين

يقوم هذا التحليل املقرض ،وذلك بهدف التعرف على األخطار : التحليل االئتماني-3

املتوقع ان يواجهها عالقته مع املقترض، وتقييمها وبناء قراره بخصوص هذه العالقة 

وتعتبر أدوات التحليل املالي املختلفة باإلضافة إلى األدوات .استنادا إلى نتيجة هذا التقييم 
 .األخرى اإلطار املالئم والفعال الذي يمكن املقرض من اتخاذ القرار املناسب

إن من أفضل التطبيقات العملية للتحليل املالي هي تلك : التحليل االستثماري -4
ولهذا األمر أهمية . املستعملة في مجال تقييم االستثمار في أسهم الشركات ومنح القرض

بالغة لجمهور املستثمرين من أفراد وشركات ينصب اهتمامهم على سالمة استثمارهم 
وال تقتصر قدرة التحليل املالي على تقييم األسهم والسندات فحسب، بل .وكفاية عوائدها 

تمتد هذه القدرة لتشمل تقييم املؤسسات نفسها والكفاءة اإلدارية التي تتحلى بها و 

 . االستثمارات في مختلف املجاالت 

من الحاالت أو املشاكل الخاصة التي تواجه املؤسسة والتي ال : بعض الحاالت الخاصة -5

تتكرر في حياتها  التصفية واالنضمام واالندماج والشراء والتقييم، وجميع هذه الحاالت 

تتطلب تحليال ماليا دقيقا للطرفين يتمثل في التقييم الشامل لجميع املمتلكات، واألصول 
والخصوم لكل مؤسسة، باإلضافة إلى تحليل املركز املالي واالستثماري واالئتماني والسوقي 

 .لكل مؤسسة
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في  تقديم تقارير حول الوضعية املالية للمؤسسة و تستعمل التحليل املالي كأداة في التخطيط السليم

 املستقبل. 

وهم من بين األطراف ذات املصلحة في املشروع املفيدة للعاملين معرفة املركز املالي  العاملون في املؤسسة:-2

للمشروع الذي ينتمون إليه و التأكد من سالمة إدارة األموال و التي قد يكون له أثر كبير على التغيير في األجور 

 و كذلك مناصب العمل. 

يهتم املساهمون في الوحدة االقتصادية بصفة أساسية بالعائد على األموال املستثمرة الحالية  املساهمون:-3

و املستقبلية و سالمة االستثمارات في املشروع لذلك يفيد التحليل املالي املساهم في معرفة و تقييم هذه 

 الجوانب. 

   األطراف الخارجيةالفرع الثاني : 

 تشمل:

أو  الذي اكتتب في السندات الخاص باملشروع أو املحتمل شراءه للسندات املصدرةإن الشخص  الدائنون:-1

اكتتاب في القرض الجديد و إقراض أو بصدر إقراض األموال للمؤسسة و قد يكون الدائن بنكا أو مؤسسات 

مالية لذلك يهتمون بصفة عامة بالتعرف على مدى إمكانية املشروع الوفاء بالقروض عندما يحين اجل 

االستحقاق فإذا كان القرض ملدة أكثر من سنة فيهتم املقرض بالتأكد من إمكانية سداده لهذا االلتزام في 

 .1األجل الطويل 

يهتم املوردون بالتأكد من سالمة املراكز املالية لعمالئه و استقرار األوضاع املالية له فالعميل من  املوردون :-2

الناحية العملية مدين للمورد و يعني دراسة و تحليل مديونية في دفاتر املورد و تطور هذه املديونية و على 

هذا التعامل ،و بذلك يستفيد من ضوء ذلك يقرر املورد ما إذا كان يستمر في التعامل معه أو يخفض 

البيانات التي ينشرها عمالئه بصفة دورية فيهمه مثال التعرف على ما إذا كانت فترة االئتمان التي يمنحها 

لعمالئه مماثلة لتلك التي يمنحها املنافسون، و يمكن للمحلل حساب متوسط فترة االئتمان املمنوحة للعمالء 

 .2ليةباستخدام بيانات القوائم املا

يمكن لعميل املؤسسة و ذلك عن طريق استخدام البيانات التي ينشرها املورد و كذلك املنافسة العمالء: -3

معرفة ما إذا كانت الشروط التي يحصل عليها خاصة في فترة االئتمان لها تمنح لغيره، و تطابق مع فترة 

 . 3لية لحساب متوسط فترة االئتمانيمنحها هو لعمالئه و تتم هذه املقارنات باستخدام القوائم املا

                                                             
 .99: ص ،  9112،د للنشر ملجدار ا نعمان ،األردبدون ذكر الطبعة ،  ، ،املحاسبین يالتحليل املالصادق الحسنى، 1
 . 51:  ، صمرجع سبق ذكرهعبد الغفار حنفي، 2
 . 9، ص :  سبق ذكرهرجع مصادق الحسنى، 3
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تستخدم هذه األجهزة التحليل املالي لدراسة نتائج الخطة السابقة باعتبار ذلك خطوة الهيئات الرقابية: -4

إلعداد خطة جديدة و تتخذ التحليل املالي لدراسة كأداة فعالة باعتبار وسيلة من وسائل الرقابة على األداء و 

 .1املساعدة في التعرف على نقاط القوة و نقاط الضعف في الوحدة االقتصادية 

ختلف للتأكد من مدى وفاء الشركات إتجاه مصلحة الضرائب، وكذا مدى تطبيقها ملمصلحة الضرائب: -5

 .2التشريعات الضريبية، ومحاربة ظاهرة التهرب الضريبي التي لها أثار سلبية على االقتصاد الوطني ككل

 

 املطلب الثالث : وظيفة املحلل املالي 

 يكمن دور التحليل املالي في : 

 ( : وظيفة املحلل املالي II - 13شكل رقم )

  

، دار صفاء للنشر و التوزيعالطبعة الثانية ، عمان ، ، ) اسس و مفاهيم علمية ( ،  االدارة و التحليل املاليعبد الحليم كراجة وآخرون ، املصدر : 

 951ص : ،  9009

 

 

 

 

                                                             
 . 9،ص :  ، مرجع سبق ذكرهصادق الحسنى، 1
 . 9، ،ص :  مرجع سبق ذكرهصادق الحسنى، 2

 

 

 

 

وظيفة املحلل 

 :  املالي

و يعني استعمال املبادئ الرياضية و املالية املعروفة للقيام باحتساب : املظهر الفني -1

النسب املالية و اعادة صياغة املعلومات بشكل اقرب للفهم و مقارنة املعلومات 

 .املستخرجة بما هو متوقع و باملعلومات املتاحة عن املؤسسات االخرى 

و يهدف للقيام بعملية فهم و تفسير النتائج العملية الفنية في : املظهر التفسیري -2

 .التحليل املالي 
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  و ادوات التحليل املالي خصائص  : املبحث الثالث

يعتبر التحليل املالي تشخيصا لحالة أو لوظيفة مالية في املؤسسة خالل دورة إنتاجية معينة أو خالل دورات، 

 وهذا

دف إظهار كل تغيرات الحالة املالية وبالتالي بهملن لهم عالقة باملؤسسة كرجال األعمال، بنوك، مستثمرين 

 الحكم على

 تصحيحية الالزمة.السياسة املالية املتبعة واتخاذ اإلجراءات ال

من أجل الوصول إلى قرارات عقالنية تحافظ على مسيرة املؤسسة نحو تحقيق أهدافها ، على املدير املالي 

 للمؤسسة أن يستعمل األدوات التحليلية املناسبة التي تمكنه من الحصول على املعلومات الالزمة للقرار املالي

 وسنتطرق الى : 

 خصائص التحليل املالي ؛ -

 ت التحليل املالي .أدوا -

 

  خصائص التحليل املالي:  املطلب االول 

 :1تتمثل خصائص التحليل املالي فيما يلي

هو عملية تحويل البيانات املالية الواردة في القوائم املالية إلى معلومات تستعمل كأساس التخاذ  -

 القرارات؛

 املالي ؛يشمل كافة األنشطة عند كل املستويات اإلدارية وليس فقط النشاط  -

 هو نشاط مستمر في املؤسسة ؛ -

 يميز بين كل من البيانات واملعلومات املساعدة في عملية اتخاذ القرارات ؛ -

 ال يقتصر على بيانات مالية محدودة بل يمتد إلى امليزانية وقوائم الدخل . -

-  

 املطلب الثاني : أدوات التحليل املالي 

 االقتصاديةسنتطرق في هذا املطلب إلى أدوات التحليل املالي املعتمدة في تقييم األداء املالي للمؤسسة 

 الفرع االول : املیزانية :

                                                             
 . 921 : ص ،9009 التوزيع، و للنشر املستقبل دار األردن،  ، االولى الطبعة ،املالي التحليل و املالية اإلدارة في مقدمةمفلح محمد عقل، 1
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تصف امليزانية بصفة منفصلة عناصر األصول وعناصر الخصوم ، وتبرز بصفة منفصلة على األقل الفصول 

 : 1اآلتية، عند وجود عمليات تتعلق هذه الفصول 

تتمثل في التثبيتات املعنوية، التثبيتات العينية، اإلهتالكات، املساهمات، األصول املالية،  األصول: -1

املخزونات، أصول الضريبة، الزبائن و املدينين اآلخرين واألصول األخرى املماثلة، كذلك خزينة األموال 

 .اإليجابية و معادالت الخزينة اإليجابية

وس األموال الخاصة قبل عمليات التوزيع املقررة أو املقترحة عقب تاريخ اإلقفال، تتمثل في رؤ  الخصوم: -2

مع تمييز رأس املال الصادر و االحتياطات و النتيجة الصافية للسنة املالية و العناصر األخرى، الخصوم غير 

ألعباء و للخصوم الجارية التي تتضمن فائدة، املوردون و الدائنون اآلخرون، خصوم الضريبة، املردودات ل

 املماثلة، و في األخير خزينة األموال السلبية و معادالت الخزينة السلبية.

  الفرع الثاني: جدول النتائج حساب النتائج

هو بيان ملخص لألعباء و املنتوجات املنجزة من الكيان خالل السنة املالية، وال يأخذ في الحساب تاريخ 

 .2بالتمييز النتيجة الصافية للسنة املالية الربح أو الخسارةالتحصيل أو تاريخ السحب ويبرز 

 الفرع الثالث: جدول سيولة الخزينة 

 :3يقدم جدول سيولة الخزينة مداخيل ومخارج املوجودات املالية الحاصلة أثناء السنة املالية حسب مصدرها

) عمليات سحب أموال عن اقتناء و تحصيل ألموال عن بيع  التدفقات التي تولد األنشطة العملياتية -9

 أصول طويل األجل(.

التدفقات الناشئة عن أنشطة التمويل ) أنشطة تكون نتيجتها تغيير حجم و بنية األموال الخاصة أو  -9

 القروض(.

تدفقات أموال متأتية من فوائد و حصص أسهم، تقدم كال على حدة وترتب بصورة دائمة من سنة  -1

 ة إلى سنةمالي

 مالية أخرى في األنشطة العملياتية لالستثمار و التمويل أو التمويل. -2

 

 

 

                                                             
املؤرخ في ، الجزائر ،  21العدد   الجريدة الرسمية، يتضمن النظام املحاسبي املالي الصادر في  9001نوفمبر  95املؤرخ  في  01رقم ، قانون املالية  1

 . 90، ص :  9001مارس  95
 . 42مرجع نفسه ، ص :  2
 . 99مرجع سبق ذكره ، ص :   3
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 املبحث الرابع : دور التحليل املالي في أداء املؤسسة 

حيث سنتطرق الى اهم   إلى التحليل املالي و أثره في تقييم أداء املؤسسة سوف يتم التطرق في هذا املبحث

 .ادوات التحليل املالي في تقييم اداء املؤسسة التحليل عن طريق النسب املالية و ايضا التوازنات املالية 

 وفي هذا النطاق ركزت على النقاط التالية وامللخصة فيما يلي:

 التحليل باستخدام النسب املالية ؛ -

 تحليل التوازنات املالية . -

 

  ليل بواسطة النسب املاليةالتحاملطلب األول : 

املتخذة من تعتبر النسب املالية من أدوات املفيدة في التحليل املالي وذلك أنها تسمح بإعطاء تفسير لنتائج 

 و الحكم على النتائج . كز املالي أهم وسيلة للتحليل في دراسة املر طرف املؤسسة و تعتبر كذلك 

تعتبر النسب املالية أكثر الطرق شيوعا في تحليل القوائم املالية نظرا ملا تشكله من عالقات و استنتاجات ذات 

مدلول معين في عملية التحليل ، كما انها  تمكن من مقارنة أوضاع املؤسسة في فترات زمنية مختلفة وكذا 

 .1ا املنافسة لها تهمقارنة اداء املؤسسة بأداء مثيال

يمكن حساب عدد هائل من النسب املالية لنفس املؤسسة إال أنه ليست جميعها ذات مدلول مهم ، لذا 

 يجب

و في ما يلي ثالثة نسب رئيسية يستحسن  .أو ذات املعنى املتطابق هةاملتشاباختيار األهم منها وتفادي النسب 

نسبة *نسب الربحية *  نشاط*نسب ال لسيولة ا* نسب  :على املحلل املالي التركيز عليها، و هي على النحو التالي

 .السوق 

 نسبة السيولة الفرع االول : 

هي النسب التي تقيس مدى قدرة املؤسسة على مواجهة ديونها القصيرة األجل باستعمال أصولها املتداولة أو 

ا في املدى القصير تهلتزاماإالقيمة القابلة للتحقيق فان هذه النسب تسمح بمعرفة قدرة املؤسسة على الوفاء ب

 :  2باالعتماد على ما هو تحت تصرفها ، و لقياس ذلك نقوم بحساب النسب املالية التالية 

بمقارنة األصول املتداولة نبين مدى سيولة أصول املؤسسة و تحسب بالعالقة نسبة سيولة األصول  : -1

 التالية: 

                                                             
 .151: ، ص  مرجع سبق ذكرهمفلح محمد عقل،  1
 . 95ص :  مرجع سبق ذكره ،،  جميل احمد توفيق 2

 %111× نسبة سيولة االصول =)االصول املتداولة / مجموع االصول ( 
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يعني أن قيمة األصول املتداولة أكبر من قيمة األصول الثابتة وتبين لنا سرعة  0.5إذا كانت <  -

 حركة األصول املتداولة وتحقيقها لألرباح ) املؤسسة تجارية (.

صول الثابتة أكبر من قيمة مجموع األصول ويعني ذلك أن يعني أن قيمة األ  0.5إذا كانت >  -

االستثمارات مرتفعة خاصة عند حداثتها وبالتالي تعطي إمكانية تحسين مردودية املؤسسة ) 

 مؤسسة صناعية (.

تبين هذه النسبة مدى قدرة املؤسسة على الوفاء بديونها في االجل القصير  وتحسب  نسبة السيولة العامة:-2

 :1  التالية بالعالقة

 

 

معناه أن املؤسسة تتمتع بسيولة كبيرة بالتالي يمكنها من مواجهة االلتزامات املالية  9إذا كانت <  -

 اخر قادرة على الدفع . القصيرة األجل بمعنى

املؤسسة في وضعية حرجة علها أن تزيد في قيمة األصول املتداولة أو تنقص من  9 إذا كانت > -

 الديون القصيرة األجل.

تعتبر نسبة السيولة الجاهزة اكثر  النسب صرامة  لتقييم أداء املؤسسات من   نسبة السيولة الجاهزة:-3

جارية باالعتماد على السيولة ناحية السيولة حيث تبين هذه  النسبة مدى القدرة على تسديد ديونها ال

املوجودة حاليا تحت تصرفها فقط، دون   اللجوء إلى كل قيمة غير جاهزة ،  ألنه من الصعب على املؤسسة 

أن تتوقع مدة معينة لتحول املخزون إلى سيولة جاهزة ،  ما يصعب عليها تحويل القيم غير الجاهزة إلى 

 : 2يتم حساب هذه النسبة العاقة التالية  سيولة أن تفقد مكانتها  وسمعتها في السوق 

 

 

: تستعمل هذه النسبة الختبار مدى كفاية املصادر النقدية املوجودة لدى  السيولة السريعة نسبة-4

ا من البضاعة، وضمن هذه املؤسسة في مواجهة التزاماتها القصيرة األجل دون االضطرار إلى تسيير موجودا

ر الشروط تعتبر هذه النسبة مقياسا أكثر تحفظا للسيولة من نسبة التداول القتصارها على األصول األكث

 :3سيولة، و ألنها تستثني البضاعة واملدفوعات مقدما من البسط، وتحسب هذه النسبة على النحو التالي

 

                                                             
األساليب الحديثة للتحليل املالي وإعداد املوازنات األغراض التخطيط و إعداد خبراء الشركة العربية املتحدة للتدريب و االستشارات اإلدارية،  1

 . 99،جميع. الحقوق محفوظة، ص:  الرقابة
 . 912، ص :  9000ديوان املطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ،  الطبعة السابعة ، ،  تقنيات البنوكطاهر لطرش ، ال 2
 .911مرجع نفسه ، ص :  3

 % 111×  نسبة السيولة العامة : )مجموع االصول املتداولة / ديون قصیرة االجل ( 

 %111× نسبة السيولة الجاهزة = ) القيم الجاهزة / الخصوم الجارية ( 

 %111× املخزون( /الخصوم الجارية  –نسبة السيولة السريعة= )األصول الجارية 
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 نسبة النشاط الفرع الثاني : 

تسمى كذلك نسب إدارة األصول تقيس مدى كفاءة اإلدارة في توزيع مواردها املالية توزيعا مناسبا على 

ا في استخدام أصولها لتحقيق أكبر حجم من املبيعات وبالتالي مختلف أنواع األصول، كما تقيس مدى كفاءته

بين هذه  املختلفة ومنأكبر ربح ، و تضمن هذه النسب ضرورة التوازن بين املبيعات وبين حسابات األصول 

 :1ما يليالنسب 

ة من النسب التحليلية املهمة لبيان مدى العاقة بين تعد هذه النسبمعدل دوران مجموع األصول: -1

متابعة تطوره من االجابة على سؤال  املؤسسةاملبيعات الصافية وحجم األصول املستخدم في خلقها داخل 

مهم مفاده هل أن مجموع االستثمار في األصول يبدو معقوال قياسا بمستوى النشاط التشغيلي للمؤسسة 

 :2ساب هذا املعدل وفق العاقة التاليةممثال باملبيعات ؟ يتم ح

  

 

يشير معدل دوران األصول الثابتة إلى مدى كفاءة إدارة املؤسسة في  معدل دوران  األصول الثابتة:-2

األصول الثابتة الخاصة باملؤسسة لتوليد املبيعات، و تمثل نسبة املبيعات إلى صافي األصول  استخدام

 : 3الثابتة

 

 

يشير معدل دوران األصول املتداولة إلى مدى كفاءة املؤسسة في  معدل دوران االصول املتداولة :-3

 :4ل املتداولة كالتالياستخدام األصول املتداولة في توليد املبيعات. ويحتسب معدل دوران األصو 

 

 

 نسبة الربحية الفرع الثالث : 

                                                             
، مذكرة تخرج  (2112-2112تقييم األداء املالي للمؤسسة االقتصادية "دراسة حالة مؤسسة سونلغاز توزيع الوسط ورقلة )طارق رحماني،  1

 . 92، ص :  9090غير منشورة ، اصدي مرباح، ورقلة ، ، جامعة قفي العلوم املحاسبية واملالية  ماستر 
  ،  9001منشورة ، جامعة الجزائر ، في مالية و نقود ،  شهادة املاجستير تخرج ، مذكرة  ل النظام املحاسبي املاليظالتحليل املالي في تودرت اكلي ،  2

  http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/pdf : 50ص. 
 . 11 – 15ص :  .ص ،  9009، دار الفكر الجامعي  اإلسكندرية، بدون ذكر الطبعة، التمويل و اإلدارة املالية للمؤسساتعاطف وليم أندراوس،  3
 .19، ص : مرجع نفسه 4

 معدل دوران مجموع األصول =رقم االعمال / مجموع االصول 

 معدل دوران األصول الثابتة= املبيعات/صافي األصول الثابتة

 معدل دوران األصول املتداولة= صافي املبيعات/ األصول املتداولة
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تعطي نسب الربحية مؤشرات تعبر على مدى قدرة املؤسسة على تحقيق ربح سواء من األموال املستثمرة أو 

االستثمارية للشركة التشغيلية والتحويلية وهي بدالك تعكس من املبيعات فهي مقياس لكفاءة السياسات 

تهم  األداء الكلي للشركة والتهم هده النسب اإلدارة فقط بل كذلك تعتبر من املؤشرات الرئيسية التي

 : 1املستثمرون الحاليون و املتوقعون من أجل معرفة اتجاهات استثماراتهم

ثالث مقاييس إليضاح العالقة بين املبيعات و الربحية : مجمل  يمكن إستخدام نسبة ربحية املبيعات:-1

الربح، صافي الربح التشغيلي، أو صافي الربح، أما مجمل الربح فهو مؤشر غير مقبول نظرا ألنه اليتضمن 

تكاليف التشغيل و التي تعتبر مؤشرا مهما على كفاءة إدارة املؤسسة في الرقابة على التكاليف. و لذلك فإننا 

 تفي في هذا املجال بصافي الربح التشغيلي أو صافي الربح.نك

تبين هذه النسبة ربحية املبيعات التشغيلية، و صافي الربح التشغيلي يعتبر  هامش الربح التشغيلي:-1-1

مقياسا أفضل لربحية املبيعات ، ألن هذا الربح يستثنى تكاليف التمويل من الحساب، و لذلك فإننا في هذه 

 رن منشآت تختلف عن بعضها من حيث نسبة املديونية إلى حقوق امللكية.الحالة نقا

 

 

وباملقارنة مع صافي الربح التشغيلي فإن صافي الربح يتأثر بأسلوب تمويل املؤسسة  هامش صافي الربح:-1-2

صافي  انخفضاعتماد املؤسسة على القروض في التمويل كلما داد از كما أنه يتأثر بقرارات تشغيلية، فكلما 

 الربح.

 

 

ا في األصول. وهنا نود التعرف على مقدار العائد الذي تحققه املؤسسة على استثمارا ربحية االستثمارات:-2

 :  النسب التالية استخدامويمكن في هذا السياق 

تقيس هذه النسبة صافي ربحية املؤسسة لكل دينار يتم استثماره في األصول  معدل العائد على األصول:2-1

بغض النظر عن الطريقة التي يتم فيها تمويل األصول، أي أن هذه النسبة تبين مدى قدرة املؤسسة على 

تقييم األداء املالي تحقيق الربحية من مواردها املختلفة ومع أن هذه النسبة تستخدم بشكل كبير في 

للمؤسسة إال أنها قد تؤدي إلى نتائج مضللة في التقييم، و السبب في ذلك يعود إلى أن صافي الربح ال يتضمن 

الفوائد على القروض، و هو العائد الذي يتم دفعه إلى املقرضين الذين قاموا بتمويل جزء من استثمارات 

                                                             
، ص : 9009، دبي ، سبتمبر ،  املاليةندوة تطبيقات التحليل املالي وحقوق وواجبات املستثمرين في سوق األوراق هيئة االوراق املالية و السلع  ،  1

59 . 

 هامش الربح التشغيلي= صافي الربح التشغيلي/ املبيعات

 هامش صافي الربح=صافي الربح/ املبيعات
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تبدال صافي الربح في بسط النسبة أعاله بصافي الربح املؤسسة، ويمكن التغلب على هذه املشكلة باس

 التشغيلي و حساب نسبة جديدة هي معدل العائد التشغيلي على األصول حيث أن:

 

وإذا أراد املحلل معرفة أسباب انخفاض هذا العائد عن املتوسط فإن بإمكانه إعادة كتابة النسبة السابقة 

 على الشكل التالي:

 

 

رئيسيين: األول هو هامش الربح التشغيلي ، أما الثاني فهو  ونحن بهذه الطريقة نقسم هذه النسبة إلى جزئين

 معدل دوران األصول ، و لذلك فإن :

 

 

ويعتبر هامش الربح التشغيلي ذو أهمية قصوى في فهم ربحية املنشأة و ذلك بتحديد العوامل املؤثرة فيه و هي 

 املباعة، تكاليف التشغيل.متوسط سعر الوحدة ( تكلفة البضاعة × املبيعات) عدد الوحدات املباعة 

أما معدل دوران األصول فهو يعتمد على مدى كفاءة اإلدارة في تشغيل األصول لتحقيق أكبر قدر ممكن من 

 املبيعات.

قلنا سابقا بأنه إذا رغب املحلل في تقييم أداء املؤسسة فيما يتعلق  معدل العائد على حقوق امللكية :2-2

باستثماراتها في األصول فإن من املستحسن استعمال معدل العائد التشغيلي على األصول، أما إذا رغب 

املحلل في معرفة العائد الذي يحصل عليه املساهمون في املؤسسة مقارنة بغيرهم من املساهمين في مؤسسات 

 ى فإن من املناسب حساب معدل العائد على حقوق امللكية كالتالي:أخر 

 

 

 

 ملديونية نسبة االفرع الرابع : 

 و تطوير املؤسسة و االستمرارية و األرباح تحقيق على املؤسسة قدرات تقدير هو النسبة هده من الهدف إن

 :يلي فيما تتمثل هي

 معدل العائد التشغيلي على األصول= صافي الربح التشغيلي/ األصول 

اتمعدل العائد على األصول= صافي الربح التشغيلي/ املبيع× املبيعات/األصول   

معدل العائد التشغيلي على األصول=هامش الربح × معدل دوران األصول 

 التشغيلي

 .معدل العائد على حقوق امللكية=صافي الربح/حقوق امللكية
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 و نذكر طرق  بعدة تحديدها يمكن و املؤسسة بأصول  النتيجة مقارنة عن تعبر :األصول  مردودية نسبة -1

 :1التالية العالقة

 

 

 

 يطمئن املساهمون  أن خاللها من تمكن التي الوسيلة النسبة هذه تعتبر :الخاصة األموال مردودية نسبة -2

 :2املؤسسة مدة نمو عن تعبر كما جيدة بطريقة تستثمرألنها  املؤسسة تصرف تحت أموالهم وضعوا الذين

 

 

 

 رقم األعمال يقدمه ما على ترتكز فهي االستغالل عملية عن الناتج العائد تمثل: النشاط مردودية نسبة -3

 :3 يلي كما تحسب و نتائج من

 

 

  باستخدام التوازنات املاليةاملطلب الثاني :

تسمح دراسة التوازن املالي بتقييم املالءة و الخطر املالي املتعلق بالنشاط االستغاللي للمؤسسة، حيث نجد أن 

 :  4هناك عدة مؤشرات يستند إليها املحلل املالي إلبراز مدى توازن املؤسسة من أهمها

 رأس املال العاملالفرع االول : 

يعتبر من أهم مؤشرات التوازن املالي، وهو ذلك املؤشر للتوازن على املدى الطويل إلى املدى القصير ويتم 

 امليزانية : ومن أسفل  امليزانيةتقسيمه من أعلى 

 . يتم مقارنة األصول الثابتة مع األموال الدائمة و هو مايطلق عليه "التوازن املالي األدنى"من أعلى املیزانية: -1

                                                             
 .511 – 510ص :  .، ص  9001، دار الفكر الجامعي،   اإلسكندريةالطبعة الثانية ،  ،إدارة البنوك في بيئة العوملة و االنترنتطارق طه،  1
 9009السلسلة العملية في التقنيات البنكية للنشر ، ، بدون ذكر الطبعة ، الجزائر ، ملف التسيیر و التحليل املالي عثمان لبيهي ، عثمان يخلف ،  2

 . 99، ص : 
 .  42مرجع نفسه ، ص :  3
، جامعة أمحمد بوقرة في مالية املؤسسة  املاجستير شهادة  مذكرة تخرج، نحو اختيار هيكل تمويلي أمثل للمؤسسة االقتصادية، شعبان محمد 4

 . 999 – 992ص :  .ص ،  9090منشورة ، غير بومرداس، 

 100Xاألصول  مجموع/اإلجمالية النتيجة=األصول  مردودية نسبة

 X111األعمال رقم/ النتيجة= النشاط مردودية نسبة

   100X الخاصة األموال/الصافية النتيجة=  الخاصة األموال مردودية نسبة   
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 يتم مقارنة األصول املتداولة و الخصوم األقل من سنة.من أسفل املیزانية: -2

يعرف على أنه الفرق بين األصول املتداولة وديون قصيرة األجل و غالبا ما رأس املال العامل الصافي : -1

 يكون رقما موجبا ويعتبر مقياسا مقبوال و يمكن حسابه بالعالقة التالية:

 

 

 

 

هو مقدار الفائض من األموال الخاصة بعد تمويل األصول الثابت ويحسب و رأس املال العامل الخاص : -2

 فق العالقة التالية : 

 

 

يقصد بإجمالي رأس املال العامل مجموع األصول املتداولة هي تلك األصول رأس املال العامل اإلجمالي : -3

ا االستثمارات تهالتي عادة ما تتحول إلى نقدية خالل السنة، وتتضمن هذه األصول باإلضافة إلى النقدية ذا

 املؤقتة الذمم و املخزون من السلع ويمكن حسابه بالعالقة التالية :

 

 

 

املالية األجنبية في املؤسسة واملتمثلة في إجمالي الديون، وهنا يبين قيمة املوارد رأس املال العامل األجنبي : -4

 ال تنظر إلى الديون باملفهوم السلبي، بل كموارد ضرورية لتنشيط عملية االستغالل، ويحسب بالعالقة التالية:

 

 

 

 

 احتياجات رأس املال العاملالفرع الثاني : 

 دیون قصیرة أجل -لصافي = أصول متداولة رأس املال العامل ا

 األموال الدائمة +أصول ثابتة=                           

 أصول ثابتة –رأس املال العامل الخاص = أموال خاصة 

 رأس املال العامل اإلجمالي= مجموع األصول املتداولة

 رم ع ص+ د ق أ=                          

 نبي= دیون قصیرة األجل + دیون طویلة األجلرأس املال العامل األج

 رأس املال العامل الخاص –رأس املال العامل اإلجمالي =                                                    

 األموال الخاصة –مجموع الخصوم =                             
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تعريفه على أنه رأس املال العامل الذي تحتاج إليه املؤسسة فعال للمواجهة بصفة حقيقية احتياجات  يمكن

 السيولة

 .عند موعد استحقاق ديون قصيرة األجل وتتضمن تسيير دورة االستغالل بصفة عادية

 

 

 

 

 (: الديون قصيرة األجل ما عدا الس تبيقات0احتياج رأس املال العامل موجب )إ ر م ع <  -

 البنكية ال تغطي احتياجات التمويل الدورية ومنه يتولد احتياج رأس املال العامل .

(:االحتياجات الدورية تغطي بموارد التمويل 0احتياج رأس املال العامل معدوم )إ ر م ع=  -

 الدورية ومنه لدى املؤسسة رأس املال العامل كاف وهذا يحقق توازن للمؤسسة.

(:للمؤسس فائض في رأس املال العامل وذلك بعد 0سالب )إ ر م ع > احتياج رأس املال العامل  -

 تغطية كل احتياجات التمويل الدورية.

 الخزينة الفرع الثالث : 

هي األموال الجاهزة أو األموال تحت التصرف، وهي كل االموال التي تمتلكها املؤسسة واملوجودة في صندوقها 

الخاص أو املصرف او املركز  للصكوك البريدية ، والتي تستطيع أن تتكون الخزينة من استخدامها فورا 

 ينة وضعيتين هما : بخالف األموال التي تحصل عليها من آجال قصيرة أو متوسطة وتأخذ الخز 

 

 

 

حاالت الخزينة تتحدد وفق سياسة املؤسسة املالية املتبعة في التسيير ومن أجل تحديد حالة الخزينة ال بد  إن

 من دراسة رأس املال العامل واحتياجات رأس املال العامل وفيما يلي حاالت الخزينة:

بالتالي يكون هناك فائض  في هذه الحالة تكون املوارد الدائمة أكبر من األصول الثابتة، و الخزينة املوجبة: -1

في رأس املال العامل مقارنة باالحتياج في رأس املال العامل. و يظهر هذا الفائض في شكل سيولة األمر الذي 

 يجعل الخزينة موجبة و بإمكانها تمويل جزء من األصول املتداولة التي قد تفوق الخصوم املتداولة.

 .(ت بنكیة)دیون قصیرة األجل+ سبیقا -احتیاج رأس املال العامل =)قیم االستغالل +قیم جاھزة(  

 تسبیقات بنكیة –مجموع دیون قصیرة أجل  -قیم جاھزة(  –مجموع أصول املتداولة = )                                   

 إحتياجات رأس املال العامل –الخزينة = رأس املال العامل 
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و هي الحالة املثلى للخزينة، حيث تكون املؤسسة قد حققت توازنها املالي و ذلك بتساوي  الخزينة الصفرية:-2

 كل من رأس مال العامل، و بالتالي ضرورة جلب موارد جديدة من أجل ضمان تغطية احتياجاتها املستقبلية.

العامل، و هنا تكون في هذه الحالة يكون رأس مال العامل أقل من احتياجات رأس املال الخزينة السالبة: -3

 املؤسسة بحاجة إلى موارد مالية لتغطية االحتياجات املتزايدة من أجل استمرار النشاط.
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 الفصل  خالصة

بعدما تعرضنا في هذا الفصل الى االطار العام  للتحليل املالي بالتطرق إلى مختلف جوانب التحليل املالي 

أداة يعتبر التحليل املالي ف ، فيهطراف املستعملة و اال  استخداماته، أهميته، )مفهومه ، اهميته ،خطواته،

 . اولة وغيرهم من أجل اتخاذ قراراتهيستخدمها العديد من املهتمين بالتحليل املالي كاملقرضين واملساهمين والد

من خالل  ومن هنا يتضح أن تقييم األداء يوضح لنا نقاط الضعف ونقاط القوة للمؤسسة االقتصادية

 االعتماد على أدوات التحليل املالي .
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 بمستغانم  BDLبنك التنمية املحلية  لدى ميدانيةالفصل الثالث : دراسة 

 تمهيد :

إن بنك التنمية املحلية هو من البنوك القديمة و لكن من خالل الفصول السابقة ذكرها و املعلومة 

فإن بنك التنمية املحلية هو جديد العهد بالنسبة لها جميعا، أما اقتصاديا فقد طرأ على حول أنواع البنوك، 

بنك التنمية املحلية عدة تغيرات محاسبية و مالية من جراء دخول النظام املحاسبي املالي الجديد، و لكن 

 .بالنسبة ملجمع االستغالل فالتغيرات كانت طفيفة

مستغانم و معلومات  رفة كل التفاصيل حول بنك التنمية املحليةلذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى مع

 و إلى التغيرات التي حدثت للحسابات فيها. 0200-0202متحصل عليها لسنوات 

 مستغانم االطار العام لبنك التنمية املحليةاملبحث االول : 

 مستغانم  املحليةدراسة اثر التحليل املالي على تقييم اداء بنك التنمية املبحث الثاني : 
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 بمستغانماملبحث االول : االطار العام لبنك التنمية املحلية 

فبنك  واملالي لذلككل بنك له تعريف خاص وذلك حسب الدور املعتمد عليه في املجتمع االقتصادي    

والدور املهم القائم به، واملتفرع منه عدة أقسام ومديريات  للنشأةالتنمية املحلية له تعريف شامل وملم 

 كمجمع االستغالل بمستغانم .

 بمستغانمبنك التنمية املحلية  : نبذة عن املطلب االول 

 لبنك التنمية املحلية استجابة كبيرة من طرف الجزائري الذي يعرف بموجب مرسوم جزائري خاص .

 : بمستغانم املحليةنشأة بنك التنمية الفرع االول : 

بنك التنمية املحلية هو أحدث البنوك في الجزائر، و انبثق من القرض الشعبي الجزائري و قد تأسس بموجب 

برأس مال قدره سبعة ماليين دينار جزائري مقره الرئيس ي  02/20/0858املؤرخ في  58/058مرسوم رقم 

 .1سطاوالي والية تيبازة

 :بمستغانمنمية املحلية تعريف بنك التالفرع الثاني : 

هو بنك للدولة خاضع للقانون التجاري و يتولى العمليات املألوفة و يعتبر بنك الودائع يقوم بكل العمليات 

لحسابات جارية، توفير، قروض، صفقات، و خدمات متفرقة، يقوم بتقديم قروض قصيرة، متوسطة و 

ع الفالحي حيث يوجد بنك خاص لهذا القطاع و هو طويلة األجل لكل القطاعات االقتصادية باستثناء القطا

  (BADR) بنك الفالحة و التنمية الريفية

وكالة موزعة  005يعتبر بنك التنمية املحلية من أكثر الشبكات البنكية على الصعيد الوطني إذ يحتوي على 

 .شخصا 0022مديرية جهوية و يشغل أكثر من  08على 

 .2دج مما يمكنه من القيام بالعمليات املذكورة أعاله  08.522.222.222يبلغ رأس املال االجتماعي للبنك 

 و يقصد به : BDL املحلية شعاريحمل بنك التنمية 

  Banque De Développement  Localبنك التنمية املحلية 

 

 املطلب الثاني : ملحة تعريفية عن مديرية مجمع االستغالل :

يتفرع لبنك التنمية املحلية من عدة أقسام و مديريات من بينها مديرية مجمع االستغالل الذي تطور من سنة 

 إلى أخرى .

                                                             
 التنمية املحلية.وثائق مسلمة من بتك 1

 مرجع نفسه .  2
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 : بمستغانم الفرع األول : تعريف مديرية مجمع االستغالل

  زكالة  بغيلزان  20/20/0858انشأت في 
ً
، وكان يشمل اندك وكالة رسمية بمستغانم "بن سليمان" وأيضا

 . تيارات ، وادي رهيو ، مازونة  وسيدي علي،

في الشبكة بفتح مراكز جديدة لفوج االستغالل بمستغانم. وكالة الدهرة  00/00/0885برز هذا لتقدم في 

واليات إلى نهاية  0وكالة مقسمة على  00وعدة وكالة أخرى بعين تادلس ، قصر الشاللة و زمورة, وما يمثل 

 . 0220سنة 

 : مخطط مديرية مجمع االستغالل : الفرع الثاني  

 بمستغانم( : الهيكل التنظيمي ملديرية مجمع االستغالل III-10الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيكل التنظيمي للبنك باالعتماد عل املعلومات املتحصل عليها من البنك .تم اعداد املصدر : 

 

 

 مدير مجمع االستغالل 

 سكرتاريا المدير 

ولىاأل الدرجة من المراقبة قسم  
  القانونية اإلدارية الشؤون قسم

 الميزانية
التجاري والتنشيط القروض قسم  

والمحاسبة المراقبة مصلحة  

والمحاسبة المراقبة خلية  

القانونية الشؤون مصلحة  

المستخدمين تسيير مصلحة  

والرسائل اإلدارة مصلحة  

القرض دراسة مصلحة  

التجاري التنشيط مصلحة  

والتعهدات األمانة مصلحة  
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 :  بمستغانم الفرع الثالث : مهام  مديرية مجمع االستغالل

 : 1متمثلة في 

 : قسم القرض والتنشيط التجاري -0

 حتى تحقيقها : هذا الفرع يختص في تجميع املوارد واملراحل التجارية الخاصة بالوكاالت ومراقبة املشاريع

 و في مجال القانون ؛ -
ً
 متابعة ملف زبائن الوكاالت يوميا

 تهيئة املشروع السنوي الخاص بوظائف وكالة مجموعة االستغالل ومتابعة تحقيقها ؛ -

ضمان مراقبة احترم كل ما يتعلق بالقواعد الداخلية والخارجية فيما يخص قواعد األمان من طرف   -

 الوكاالت ؛

االقتصادية واالجتماعية لبناء وكاالت جديدة بما أنه مسؤول عن الجانب التجاري  تهيئة الدراسات -

ألجل طرف املسؤول عن العالقات التفتيشية الخاصة وإعطاء  تقرير ملدير االستغالل العام عن نتائج 

 نشاطه ؛

 كما يعمل ضمان انتشار املعلومة ؛  -

 التأكد من التسيير اإلداري الخاص بالقروض ؛ -

 تقارير خاصة بكل النشاطات إلى مجموعات االستغالل ؛إرسال ي -
ً
 وميا

 تامين املهمات الخاصة باملركز ؛ -

 .إرسال الحاالت املطلوبة من طرف املديرية الرئيسية لقروض وإعطائهم تقارير يومية وعلى طلباتهم -

 : مصلحة دراسة القروض0-0

مساهمة  القرض في  تنمية وتطوير املشروع أو  دورها دراسة ومراقبة ملفات الضرائب والتامين  ومدى

 .تجديده ودراسته من الناحية املحاسبية و امليدانية

  مصلحة األمانة و التعهدات : 2 -0

 :ا املكتب مكلف بما يليذه

مع اتخاذ الحذر و مراقبة  مراقبة مصداقية التصاريح متعلقة بالقروض في مجال املفاوضات -

 .املصداقية استعمال القرض مع احترام شكله و مضمونه و ضماناته

تسير ملفات الوافدين على طلب القروض و الوكاالت و إبالغ مديرية مجموعة االستغالل عن كل  -

 .تجاوز في مجال توزيع القروض

 ن طرف الوكاالتتخزين و تسيير الفعاليات األوراق التي لم يتم املحاسبة عليها م -

من خالل التحاليل اليومية الخاصة باتخاذ قواعد الحذر عند مالحظة أي نقص يجب إبالغ املصلحة  -

 .القانونية

                                                             
 .مرجع سبق ذكره  1
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مسك امللف اللذين لم يتم الدفع لهم مع التعاون مع مصلحة الرئيسية للمخاطرة بمدرية مراقبة  -

 التقاعد.

عد مجموعة استغالل مدرية الشبكة   تأسيس و نقل تقرير النشاطات فصلي متركزة على التقا -

 .يات القرضدير مجموعة االستغالل و مدرية مجموعة االستغالل باإلضافة إلى م

 :مصلحة التنشيط التجاري  3- 0

 :هذه املصلحة مكلفة بما يلي

 .مساعدات الوكاالت لتحقيق أهداف االستغالل في مجال البنوك  وتجميع املوارد وتوثيق القروض -

 . املعامالت التجارية الخاصة بمديرية مجمع االستغالل ومساعدات الوكاالت لتحقيقهتحقيق مشروع  -

 .تسيير ملف الزبائن  الوكاالت وتوطيد العالقات بين  الوكاالت -

 : قسم اإلدارة امليزانية واألعمال القضايا- 2

تقم هده املصلحة بدراسة امليزانية بشكل دقيق ومتابعة القرض من الناحية القانونية والقضائية  في حالة 

 :بعد املشاكل وتضم املصالح اآلتية

  :مصلحة الشؤون القانونية: تتمثل مهامها في 0 –2

لتالي يكن هناك حل النزاعات واسترجاع الديون في حالة وجود أسباب أو ظروف لدى املقترض وبا    -    

حصر      ملقترض في وضع قانوني ومتابعته من ضمان تسديد الديون عن طريق االتصال باملقترض للقرض 

 )تسديد القرض وقت استحقاقه( وهذا عن طريق إرسال إشعار كتنبيه أول 

 نكمساعدات الوكاالت في اإلطار القانوني لحل املشاكل االجتماعية كالدفاع عن حقوق الب    -    

  . باإلضافة إلى املتابعة بالعالقات بين املحامين ، املوثق .....وتوزيع األموال املوجودة بالبنك على املورثين    -    

  : مصلحة اإلدارة والوسائل 2-2

تهتم بتقديم الخدمات اإلدارية والوسائل الضرورية فهي تقوم بدراسة امليزانية وكل ما يتعلق لها بدراسة  

 .وفير جميع الوسائل الضروريةاليومية وت

 :مصلحة املستخدمين 2-3

تهتم هذه املصلحة بكل ما هو شخص فهي تعول على القيام بالتسيير األحسن والجيد وكل ما يخص العمال 

 : متعددة تتمثل فيما يلي بالدراساتوحدة من خالل قيامها 

الذاتية لعمال وسمعتهم األخالقية في إطار مشوارهم املنهي كما تهتم باملراقبة ومنح التقاعد,  الشخصية 

 .التكوين الجيد لإلطارات
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  قسم املراقبة من الدرجة األولى:-3

 :في إطار مهامه هو مكلف ب

 . تحقيق املراقبة واملحاسبة في مديرية االستغالل و وكالتها -

مراقبة ومتابعة متوسد أيام املحاسبة اآلتية من الوكاالت والحاالت اليومية من مديرية املحاسبة   -

 .العامة )امليزانية/األرقام/الحاالت( ومصداقية الكتابة والوجه الحسن لكل وكالة

 .نقل كل حالة التواصل وحالة التواصل وحالة الوكاالت إلى مديرية املحاسبة العامة -

 . التعهدات بمختلف طبيعتها مراقبة فترات -

   . التأكد بطريقة هامة من احترم وتطبيق التعليمات والقواعد الداخلية والخارجية للمعاملة البنكية -

 مصلحة املراقبة العامة :  3-0

 :  هي مكلفة بما يلي

 .ضمان املراقبة الحسابية للوكاالت التابعة لها -

 .نية ملفاتتأكد من أن الوكاالت املرتبطة بها تقوم بتق -

 . التجارة الخارجية تبعا لتواريخ محددة لقاعدة التبادالت -

 .اإلشعار بكل خلل داخل السلم الهرمي -

 .تؤمن زيارات املراسل املحلي  ملدرية فرع االستغالل حيث يقدم لها تقرير متواصل -

 .القيام بمهام املراقبة و التفتيش املبرمج من خالل جدول من طرف مدرية فرع االستغالل -

  :خلية املراقبة من الدرجة األولى 3-2

  .تحرير املهمات و تقديمها إلى املعينين بها -

 متابعة تطبيق إرشادات السلم الهرمي املتخصص في هده املادة . -

 : بمستغانم : مهام و وظائف بنك التنمية املحلية لثاملطلب الثا

 سنبرز في هذا املطلب مهم بنك التنمية املحلية مستغانم و وظائفه 

 : بمستغانمالفرع االول : مهام بنك التنمية املحلية  

 :  1بنك التنمية املحلية له دور يتمثل في تمويل

املؤسسات و املقاوالت العمومية ذات الطابع االقتصادي املوضوعة تحت تصرف الهيئات املحلية )  -

 ؛البلدية ، ...(  الوالية ،

 العمليات االستثمارية املنتجة املخططة التي تبادر بها الجماعات املحلية ؛ -

                                                             
.مرجع نفسه 

1
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 العمليات التي لها صلة قروض على الرهن) الرهن الحيازي(؛ -

 األشخاص املعنويون أو الطبيعيون حسب الشروط و االشكال املعمول بها ؛ -

 عمليات التجارة الداخلية الجهوية و املحلية ؛ -

 املخططات و البرامج التنموية الوطنية ؛ -

 تسبيقات و سلفيات على سندات عمومية تصدرها الدولة  أو الجماعات املحلية ؛ -

جميع العمليات البنكية : القرض ، الصرف و الخزينة التي لها عالقة بأعمال تسيير موجوداتها املالية  -

. 

 لة و يخضع للقانون التجاري ، يتولى كل  عمليات بنوكو عليه فبنك التنمية املحلية هو بنك ودائع تملكه الدو 

 الودائع كالتوفير ، االقراض، الضمانات و الخدمات املتنوعة . لكنه يخدم بالدرجة االولى  الهيئات العامة  و

 إضافة إلى  (استيراد و تصدير)املحلية، فيمنحها قروض قصيرة و طويلة االجل لتمويل عملياتها االقتصادية 

 األجل .قروض قصيرة شكل  فيللقطاع الخاص  وجهةامل خدماته

 :  بمستغانم الفرع الثاني : وظائف بنك التنمية املحلية

 :  1تلخص في النقاط التالية

 القيام بالعمليات املألوفة ؛  -

 تمويل االستثمار اإلنتاجي املخططة في طرق الجماعات املحلية ؛ -

 تمويل عمليات الرهن ؛ -

 تمويل عمليات االستيراد و التصدير ؛ -

 تمويل القروض العقارية . -

 : بمستغانم : اهداف و هيكل تنظيمي لبنك التنمية املحلية املطلب الرابع

 سنحاول في هذا املطلب ابراز اهداف بنك التنمية املحلية و هيكله التنظيمي 

 :بمستغانمالفرع االول : اهداف بنك التمية املحلية 

 : 2االهداف التالية استنتاجيمكننا  58/58كما جاء في املرسوم 

 تعبئة كل القروض املمنوحة ؛ -

 استقبال ودائع تحت الطلب وودائع االجل ؛ -

 املشاركة في جمع االدخار الوطني ؛ -

                                                             
 مرجع سبق ذكره . 1
 مرجع سبق ذكره . 2



 بمستغانم BDLبنك التنمية املحلية  لدى ميدانيةدراسة                             صل الثالث :             الف

 

55 
 

 تنفيذ كل العمليات املصرفية و هذا من اجل تسيير موجزداته و توظيفها . -

 : بمستغانم لبنك التنمية املحليةالفرع الثاني : الهيكل التنظيمي 

 بمستغانم( : الهيكل التنظيمي لبنك التنمية املحلية III-12الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم اعداد الهيكل التنظيمي للبنك باالعتماد عل املعلومات املتحصل عليها من البنك . املصدر :

 

 

 

  PDGرئيس مدير عام

ملحق بالمديرية  المفتشية العامة المراقبة

 العامة

 مستشار 

 مشروع تابع 

 رئيس مدير عام

 الشؤون مديرية

المنازعات و القانونية  
 امانة السر 

قسم التعهدات و 

 العالقات 

قسم التنظيم و األنظمة 

 االعالمية 

قسم االستغالل و 

 التنشيط التجاري 
قسم تسيير الوسائل و 

 الموارد البشرية 

مدير تمويل القرض 

 و السكن 

مديرية شبكة  مديرية االعالم االلي 

 االستغالل 
مديرية الوسائل و 

 العتاد

مديرية الموارد 

 البشرية 

 مديرية التكوين 

مديرية حماية التراث و 

 تسيير االرشيف

مديرية االسواق و 

 رؤوس االموال 

مديرية مراقبة 

التعهدات و تسديد 

 الديون 

مديرية مجمع 

 االستغالل 

 وكاالت

مديرية التنظيم و 

 المراقبة و التسيير 

 مديرية المحاسبة العامة 

مديرية تطور االعالم 

 االلي و النقد 

مديرية القروض 

الموجهة للصناعة و 

 الخدمات 

مديرية العالقات 

الخارجية و التجارة 

 الخارجية 

 المفتشية الجهوية 
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 املبحث الثاني : دراسة اثر التحليل املالي على تقييم اداء بنك التنمية املحلية 

من خالل ما عرضناه في املبحث األول سنتطرق في هذا املبحث الى حساب عناصر التوازن املالي و النسب   

 املالية و تحليلها.

 املطلب االول : التحليل باستعمال النسب املالية :

ينة تعتبر النسب املالية من ضمن أدوات التحليل املالي وتعتبر كذلك من املؤشرات التي تعطي لنا نتائج مع

منها النتائج يجب مقارنتها بنتائج أخرى حتى نتمكن من الحكم على أن النسبة تشير للوضع الجيد  لالستفادة

 للمؤسسة، وفي هذا املطلب نركز على النسب التالية: أم الوضع الس يء

 :  السيولةالفرع االول : نسبة 

 .1نقوم بحساب نسب السيولة للمؤسسة من أجل معرفة قدرة املؤسسة على الوفاء بديونها في آجالها املحددة

 2100-2101 لسنوات ( : حساب نسبة السيولة في البنكIII-10جدول رقم ) 

السنوات            

 النسب

 0200 0202 العالقة

 0.00 0.80 االصول املتداولة /ديون قصيرة االجل السيولة العامة 

املخزونات(/ديون -)االصول املتداولة السيولة السريعة 

 قصيرة االجل

0.00 0.53 

 04.1 24.3 القيم الجاهزة /ديون قصيرة االجل السيولة الجاهزة 

 مرجع سبق ذكره . املصدر :

  التعليق :

 تحليل نسبة السيولة العامة:-

مرات خالل  0إلى  0السيولة العامة للمؤسسة تجاوزت ما بين نالحظ من خالل الجدول املبين أعاله أن نسبة 

(، هذا ما يعني وجود فائض من األصول املتداولة بعد تغطية كل الديون القصيرة 0200-0202سنتين من )

 األجل، وهذا يدل أيضا على وجود رأس مال عامل موجب .

 تحليل نسبة السيولة السريعة :-

وهي نسبة مرتفعة، و  0,53و  0,00الحظ أن قيمة هذه النسبة تتراوح بين من خالل الجدول املبين أعاله ن

إلى ارتفاع قيمة مدينو االستثمار ومن أجل الوصول إلى  0202يعود االرتفاع في قيمة هذه النسبة خالل فترة 

                                                             
 مرج سبق ذكره . 1
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 نسبة نموذجية يجب على املؤسسة إعادة النظر في سياسة تحصيل مدينيها ألنه من خالل النسب املحسوبة

 يظهر أن املؤسسة مبالغة في االحتفاظ بحقوقها لدى الغير.

 تحليل نسبة السيولة الجاهزة :-

 0,00من خالل الجدول املبين أعاله نالحظ أن نسبة السيولة الجاهزة للمؤسسة لسنوات الثالث تقدر ما بين 

 من حاجتها وهي نسب مرتفعة جدا وهذا ما يعني أن املؤسسة احتفظت بأموال سائلة أكثر  0,08و 

 :نسب النشاطالفرع الثاني : 

تكمن اهميتها في اداة لقياس فعالية ادارة املؤسسة في استغالل مواردها و ادارة موجوداتها ، حيث تحدد 

مقدار مساهمة كل عنصر مستثمر ضمن أصول املؤسسة في تحقيق رقم األعمال، ويتم تحديد مختلف هذه 

 : 1النسب في الجدول التالي

 2100-2101 لسنوات ( : حساب نسبة النشاط للبنكIII-12جدول رقم )

 مرجع سبق ذكره . املصدر :

  التعليق:

 دوران إجمالي األصول: تحليل معدل-

                                                             
 . ذكره سبق مرج   1

 السنوات     

 

 البيان

 0200 0202 العالقة

معدل دوران اجمالي 

 االصول  

 2.08 2.02 رقم االعمال /مجموع االصول 

معدل دوران االصول 

 الثابتة

 0.28 2.50 رقم االعمال / االصول الثابتة

معدل دوران االصول 

 املتداولة 

 2.00 2.03 رقم االعمال / االصول املتداولة

متوسط فترة 

 التحصيل 

 يوم 82 يوم 000 /معدل دوران الحسابات املدينة032

 يوم 91 يوم 98 /معدل دوران الحسابات الدائنة361 متوسط فترة الدفع 
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هذا يعني أن كل دينار مستثمر في املؤسسة في سنة   2,02يقدر معدل دوران إجمالي األصول للمؤسسة ب 

دينار وهذا ما يدل على كفاءة إدارة البنك في ادارة ممتلكاتها و ان املؤسسة تعمل بمستوى ال  2,02يولد  0202

أن املؤسسة يمكنها زيادة حجم املبيعات دون زيادة في رأس املال  بأس به من طاقتها اإلنتاجية. وهذا ما يعني

 وهذا يدل على ارتفاع أداء املؤسسة. 2,08فيقدر املعدل بحوالي  0200أما بالنسبة لسنة 

 تحليل معدل دوران إجمالي األصول:-

يقدر هذا  0202بالنسبة لهذا املعدل يقيس قدرة األصول الرأسمالية على خلق املبيعات، فبالنسبة لسنة 

دينار من املبيعات، وهذا ما  2,50ب  وهذا يعني أن كل دينار مستثمر من األصول الثابتة يولد 2,50املعدل 

و  2,00ب  0202يدل على كفاءة اإلدارة في استغالل أصولها الثابتة بينما ارتفاع هذه الكفاءة خالل سنة 

 ي للمؤسسة قد ارتفع.هذا ما يعني أن األداء التشغيل 2,00ب  0200ايضا سنة

 تحليل معدل دوران األصول املتداولة :-

وهو معدل منخفض وقد يكون هذا راجع إلى سوء  2,00و  2,03يتراوح معدل دوران األصول املتداولة بين 

 تسيير املخزون.

 تحليل فترة التحصيل وفترة الدفع:-

أشهر وهذا  0ارنة بفترة الدفع التي هي أشهر وتعد هذه املدة منخفضة مق 0,8بالنسبة لفترة التحصيل فهي 

 يعبر على قدرة اإلدارة في تسديد ما عليها من التزامات مستحقة ناتجة عن عملية الشراء باألجل.

 :الربحية: نسبة  الثالفرع الث

 2100-2101لسنوات  ( : حسابات نسبة الربحية للبنكIII-13جدول رقم )

 السنوات     

 

 النسب

 0200 0202 العالقة 

 2.028 2.250 صافي الربح التشغيلي / املبيعات  هامش الربح التشغيلي 

 2.253 2.230 صافي الربح / املبيعات  هامش صافي الربح

 14138 ..141 صافي الربح / مجموع االصول  معدل العائد على االصول 
 : مرجع سبق ذكرهاملصدر 

  التعليق:

 هامش الربح التشغيلي:-
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لكل دينار من  2.250قدرت ب  0202الجدول أن نسبة هامش الربح التشغيلي لسنة يالحظ من خالل 

لكل دينار من املبيعات، وهذا مايفسر على  2.028فقد إرتفعت النسبة إلى  0200املبيعات، أما بالنسبة لسنة 

 عدم قدرة املؤسسة على مواجهة الظروف الصعبة وقد يكون هذا راجع إلى هبوط حجم املبيعات.

 مش صافي الربح:ها-

مقابل كل دينار من املبيعات وهذا  2.230يالحظ من خالل الجدول أن املؤسسة حققت ربحا صافيا بمقدار  

مقابل كل دينار من املبيعات، ،  2.253فقد ارتفعت النسبة بمقدار  0200، أما سنة  0202بالنسبة لسنة 

 .وهذا مايفسر على عدم قدرة املؤسسة على تحقيق األرباح

 معدل العائد على األصول: -

فقد   0200، أما بالنسبة للسنة  2.200قدر بنسبة  0202من خالل الجدول يالحظ أن صافي الربح لسنة 

، وهذا ما يفسر على عدم قدرة املؤسسة على االستغالل األمثل ألصولها  2.208إنخفض صافي الربح إلى غاية 

 1مما أدى إلى عدم تحقيق األرباح

 نسبة املديونية ::  رابعالالفرع 

وهي النسبة التي تقيس املدى الذي ذهبت إليه املؤسسة باالعتماد على الديون من أجل تمويل احتياجاتها، أو 

 2بمعنى آخر تقيس هذه النسبة مدى مساهمة كل من املالك و الدائنين في تمويل املؤسسة

 2100-2101 لسنوات ( : حساب نسبة املديونية للبنك.III-1جدول رقم )

 السنوات    

 النسب

 0200 0202 العالقة 

مجموع الديون/مجموع  نسبة الديون 

 األصول 

2.888 2.800 

مجموع األصول/حقوق  مضاعف حقوق امللكية

 امللكية

24.86 24338 

  مرجع سبق ذكرهاملصدر : 

   التعليق:  

 نسبة الديون: -

                                                             
 مرج سبق ذكره .   1
 مرج سبق ذكره .   2
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 0202دف تمويل أصولها كانت في سنة  من الجدول السابق أن نسبة اقتراض املؤسسة من الغير يالحظ

، وهذا مايدل على أن  0200في سنة  2.800، و انخفضت نسبة اقتراض املؤسسة ب  2.888تقدر ب 

 .املؤسسة ديونها تمثل نصف أصولها و لهذا يجب على املؤسسة التقليل من الديون 

 حقوق امللكية:  مضاعف-

النسبة  0202من خالل الجدول يالحظ أن اعتماد املؤسسة على القروض من طرف الغير حيث كانت في سنة 

، وهذا ما يفسر على أن الجزء األكبر من أصولها  0.008لتصبح 0200، وانخفضت النسبة عبر السنة  0.083

 عبارة عن ديون.

 

 لتوازنات املالية : امؤشرات املطلب الثاني : التحليل بواسطة 

 مؤشرات هي: 3يرتكز تحليل مؤشرات التوازن املالي على 

   الفرع االول : راس املال العامل:

 .1يعتبر رأس املال العامل مؤشرا أساس ي للتحليل و تقييم التوازنات داخل املؤسسة

 

 

 2100-2101حسابات راس املال العامل لسنوات  ( :III- 11)جدول رقم 

 السنوات

 البيان

0202 0200 

 

 233404380104.88 19726834358.64 االموال الدائمة

 11207732080.71 10294206635.27 األصول الثابتة

 

FR 8.332629923439 021866.9 
 مرجع سبق ذكره املصدر :

من خالل الجدول نالحظ أن راس املال العامل موجب خالل السنتين و هذا يعني أن األموال الدائمة  التعليق:

 .  املؤسسة في تطورات ايجابية او ذات مؤشر ايجابي لتغطية استثمارهاقد خطت األصول الثابتة ,و إن 

 : الفرع الثاني : احتياجات  راس املال العامل

                                                             
 . ذكره سبق مرج   1

 FR=   ثابتةأصول   -دائمةراس املال العامل = اموال 



 بمستغانم BDLبنك التنمية املحلية  لدى ميدانيةدراسة                             صل الثالث :             الف

 

61 
 

يجب على املؤسسة خالل دورة االستغالل أن تغطي مخزوناتها و مديونها بالديون القصيرة األجلفإذا كان 

الفرق موجب بين الطرفين فذلك يعبر عن حاجة املؤسسة إلى موارد أخرى تزيد عن دورة واحدة ، و هو 

 .1مايسمى ) احتياجات رأس املال العامل(

 

 

 2100-2101 لسنوات للبنك( : حسابات احتياجات راس املال العامل III-16جدول رقم )

 السنوات                  

 البيان

0202 0200 

 

+ قيم القابلة قيم االستغالل)

 للتحقيق(

3200000500.3 883000833 

)ديون قصيرة األجل + سلفات 

 مصرفية(

0000300088.08 0088088300.50 

 

BFR 36199126.0491 1266.9983.439 
 مرجع سبق ذكره. املصدر :

و هذا راجع إلى من خالل الجدول نالحظ أن الحاجة إلى راس املال العامل موجب خالل السنتين  التعليق:

موارد التمويل و هذه الوضعية تستلزم على املؤسسة القيام االنخفاض في كل من احتياجات التمويل و 

بتخفيض قيمة احتياجات التمويل إما عن طريق تخفيض قيمة املحزونات، أو تخفيض قيمة الحقوق لدى 

 الغير .

 الفرع الثالث : الخزينة :

ن حساب خزينة  الخزينة هي مجموع القيم التي تستطيع املؤسسة التصرف فيها خالل دورة االستغالل، و يمك

 :2البنك خالل سنوات الدراسة من خالل الجدول التالي

 

 

 

 

                                                             
 مرج سبق ذكره .    1
 مرج سبق ذكره .   2

 BFR = +سلفات مصرفية( ديون قصيرة األجل)  - قيم محققة(قيم االستغالل +  )احتياجات  راس املال العامل = 

 TR    احتياجات راس املال العامل =-راس املال العامل الخزينة  = 
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 2100-2101 لسنوات ( : حسابات الخزينة للبنكIII-19جدول رقم ) 

 السنوات                    

 البيان

0202 0200 

 

FR 94332627723.37 000083305200,00 

BFR 0385520300.58 8033000800.05 

TR 1993921190712 216930170089.79 
 .ذكره سبق مرجع : املصدر 

وذلك راجع إلى انخفاض في قيمة  2010انخفاض قيمة الخزينة في سنة من خالل الجدول نالحظ  التعليق:

نالحظ ارتفاع في قيمة الخزينة حيث ارتفعت ، و  0200السنة ، و لكن خالل سنة  القيم الجاهزة خالل تلك

 إلى زيادة في القيم الجاهزة خالل تلك السنة . االرتفاعيعود السبب أيضا في هذا 
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 الفصل خالصة 

، تم  BDLاثر التحليل املالي في تقييم االداء وتم اسقاطها على بنك التنمية املحلية  عرضنا في هذا الفصل

التطرق في هذا الفصل لبعض أفضل و أهم النسب و املؤشرات املالية التي يستند إليها لتقييم األداء ا 

 للمؤسسة االقتصادية ، 

ات التوازن املالي و النسب املالية لتقييم اداء و تبين لنا مدى أهمية استخدام األدوات التحليل املالي من مؤشر 

البنك، و تعتبر من األدوات األكثر استخداما في التحليل املالي كونها تعطي قراءة صحيحة للمحلل املالي من 

أجل معرفة الوضعية املالية املؤسسة بالتالي فهي تمنح مجاال واسعا لألطراف الداخلية و الخارجية التخاذ 

 ي املؤسسة .قرار مناسب ف

 و بالتالي التحليل املالي مرآة جوهرية يستخدمها البنك في تقييم االداء .
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 خاتمة عامة : 

 قبل من كبير اهتمام هناك فإنه البحث، هذا في بدراسته قمنا ما خالل من أنه املالحظ من

 االهتمام على ضرورة تؤكد ثقافة هناك أن بل األداء، تقييم عملية على تؤكد  كثيرا التي و املؤسسات

  .املالي التحليل بموضوع

الذي يعد األداة التي يستطيع املقيم  إن للتحليل املالي أهمية بالغة باعتباره من الركائز األساسية ألي مؤسسة

من خاللها تشخيص السياسة املالية املتبعة وتوجيه االنتباه إلى النقاط الحساسة التي تستوجب الدراسة 

 .تحسين الوضع املالي للمؤسسة وبالتالي األداء الكلي لهاواتخاذ القرارات لالزمة ل

موضوع فعالية التحليل املالي في تقييم اداء املؤسسة االقتصادية من  تناول  حاولت فقد السياق هذا وفي

 ذلك أجل إمكانية تقييم االداء من خالل التحليل املالي ومن حول  تدور  التي البحث إشكالية معالجة خالل

 تبنيناها، التي الفرضيات من املذكرة ، وانطالقا لهذه الثالثة الفصول  خالل من املوضوع هذا بمعالجة قمت

 :التالية النتائج إلى توصلنا فإننا املقدمة، في إليها املشار األساليب وباستخدام

 

 : الدراسة نتائج

 :يلي فيما املتمثلة و التالية النتائج إلى توصلنا املوضوع لهذا دراستنا خالل من

 القوة نقاط في معرفة املؤسسات يساعد مما املالية، القوائم أرقام تفسير علي يساعد املالي التحليل -

 البعض؛ بعضها مع البيانات مقارنة خالل من والضعف

 املالية الوضعية تقييم املقيم يستطيع لكي املالي التحليل أدوات خالل من األداء تقييم ضرورة -

 للمؤسسة ؛

 تشخيص إلى يهدف كونه االقتصادية الدراسات تتناولها التي الهامة املواضيع من املالي التحليل أن -

 القوائم على اعتمادا وهذا فصل أو سنة تكون  قد معينة زمنية فترة خالل للمؤسسة املالية الوضعية

 .املالية

 

 اختبار صحة الفرضيات :

 :يلي كما تفسيرها تم فقد الفرضيات اختبار يخص فيما أما

 أداء على االعتماد أي تاريخية معايير على املالي ألدائها التقييم عملية في املؤسسة تعتمد الفرضية االولى :

 املؤسسة
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 كفاءة لتحسين وذلك والضعف القوة مواضع عن والكشف العام االتجاه تعطي السابقة ،  فهي للسنوات

 اإلدارة املالية ، وهذا ما يثبت صحة الفرضية االولى .

 نقاط و منها الخروج و تفاديها ومحاولة الضعف نقاط لكشف يسعى املالي التحليل إن الفرضية الثانية :

واستمراريتها، وهذا ما يؤكد صحة الفرضية  بقاءها على وتعمل عليها الحفظ و استغاللها على العمل و القوة

 الثانية 

حيث أن البنوك تعتمد بنسبة كبيرة على اما بخصوص الفرضية الثالثة فهي خاطئة ،  الفرضية الثالثة :

 السابقة . السنوات في ضعيف كان أدائها أن معرفة خالل التحليل املالي في تقييم ادائها من

 

 توصيات :

 :التالية التوصيات سيتم اقتراح

 أي تطبيقية لدراسة وبداية دراسة كل مفتاح هو ألنه النظري  بالجانب االهتمام باحث كل على -

 النظري ؛ الجانب في إليه التطرق  تم ما إسقاط

 عن للمؤسسة تحدث قد التي املالية املخاطر مواجهة عملية في املالي التحليل من االستفادة ينبغي -

 املختلفة؛ املالي التحليل أدوات استخدام خالل من األداء وذلك تقييم طريق

 أن حيث االندماج، عمليات هي املالي التحليل مجال في منها يستفاد أن يمكن التي الهامة األمور  من -

 املجال؛هذا  في جدا الفعالة األدوات من يعد األداء املالي وتقييم التحليل

 عنصر تقليل ومن ثم املعلومات نوعية لتحسين املالي التحليل نسب استخدام املستثمرين علي -

 املخاطرة؛

 الضعف ونقاط القوة نقاط لنا يوضح ألنه املالي األداء تقييم في املالي التحليل أدوات على التركيز -

 نشاط ومراقبة التصحيحية القرارات واتخاذ الضعف نقاط معالجة في املديرين يساعد ما وهذا

 املؤسسة؛

 .مردوديتها على إيجابيا يؤثر ذلك ألن جيدة استغالل نتيجة تحقيق على الحرص املؤسسة على يجب -

 

 افاق البحث : 

 املالية ؛ القوائم في البشرية املوارد بنود رسملة تفسير في املالي التحليل دور  -

 ؛ العامة االقتصادية املؤسسات في األداء وتقويم الرقابة -

 الصائبة ؛ القرارات اتخاذ في املالي التحليل أدوات استخدام -

 . املالي التحليل في الحديثة االتجاهات -
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 قائمة املراجع : 

 باللغة العربية :

 الكتب :

 . 0222 ، الجامعيـة املطبـوعات الطبعة السابعة ، الجزائـــــر ديـوان البنـوك، تقنيـات لطرش، الطاهر-

 و للطباعة العربية النهضة لبنان ،دار ، بدون ذكر الطبعة ، املالية اإلدارة أساسيات ، توفيق أحمد جميل-

 .0222 ، النشر

 عمان ،مؤسسة ، االولى الطبعة بالفشل، وتنبؤ األداء تقييم ألغراض املالي التحليل الزبيدي، محمود حمزة-

 .0222 ، والتوزيع للنشر الوارق 

 األردن ، الثانیة، الطبعة العرب، املصارف إتحاد للمصارف املالي التحلیل هللا، عبد أمین خالد الشماع، خلیل-

 .0222، بدون ذكر دار النشر 

 .2991،   للنشر املجد ،األردن ،دار عمان بدون ذكر الطبعة، املحاسبین، املالي التحليل الحسنى، صادق-

 الجامعي، الفكر اإلسكندرية ، دار ، الثانية الطبعة االنترنت، و العوملة بيئة في البنوك إدارة طه، طارق -

0222 . 

 الفكر اإلسكندرية ،دار ،  بدون ذكر الطبعة للمؤسسات، املالية اإلدارة و التمويل أندراوس، وليم عاطف-

 . 0222الجامعي، 

بدون ذكر  ،”  ادارية سياسات”  والخدمات االعمال قطاع فى االستراتيجى والتخطيط االدارة ، الخطاب عايدة-

 .2919العربي ،  الفكر الطبعة ، القاهرة ، دار

عمان  ،  الثانية الطبعة ،(  علمية مفاهيم و اسس)  ، املالي التحليل و االدارة ، وآخرون كراجة الحليم عبد-

 .0222 التوزيع، و للنشر صفاء ، دار

 السلسلة ، الجزائر ، الطبعة ذكر بدون  ، املالي التحليل و التسيیر ملف ، يخلف عثمان ، لبيهي عثمان-

 .0222 ، للنشر البنكية التقنيات في العملية

صفاء للطباعة  الطبعة االولى ، عمان ،دار اإلستراتيجي، املالي واألداء املؤسسية طالب،الحوكمة فرحان عالء-

 . 0222والنشر ، 

 للنشر املناهج األردن،دار األولى ، الطبعة ، املالیة النسب باستخدام األداء تقویم الكرخي، مجید فؤاد-

 . 0222 ، والتوزيع
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 الجامعي، الفكر مصر ، دار ،  اإلسكندریة ، بدون ذكر الطبعة ھیكله، وتحلیل املال إدارة الصیرفي، محمد-

0222. 

 و للنشر املستقبل االولى ،األردن ، دار الطبعة املالي، التحليل و املالية اإلدارة في مقدمة عقل، محمد مفلح-

 . 0222 التوزيع،

،  العامة املحمدية ،دار الجزائر ، 2 الجزء املالي، التحلیل ، التسییر مراقبة تقنیات عدون، دادي ناصر-

0221 . 

 الجامعية املعرفة مصر ، دار ، الطبعة ذكر بدون  ، االستراتيجي التخطيط في املدير دليل ، خليل مرس ي نبيل-

، 2991. 

 والنشر للطباعة الفكر األردن ،دار ، الطبعةبدون ذكر  املالي، والتحليل اإلدارة الزغيبي، محمد هيثم-

 .2991 والتوزيع،

 عمان، األولى، الطبعة املتوازن، التقييم وبطاقة األداء أساسيات ، الغالبي محسن وطاهر صبحي محمد وائل-

 . 0229 للنشر، وائل دار

 الرسائل الجامعية :-

 ، نقود و مالية في  املاجستیر شهادة تخرج مذكرة ، املالي املحاسبي النظام ظل في املالي التحليل ، اكلي تودرت-

 . 0229 ، دفعة التسيیر علوم و التجارية العلوم و االقتصادية العلوم كلية ، الجزائر جامعة

 في املاجستیر شهادة تخرج مذكرة االقتصادية، للمؤسسة أمثل تمويلي هيكل اختيار ،نحو محمد شعبان-

 التسيیر علوم و التجارية العلوم و االقتصادية العلوم كلية بومرداس، بوقرة أمحمد جامعة ، املؤسسة مالية

 .0222دفعة   ،

 تسيیر في املاجستیر شهادة  تخرج مذكرة  ، املنظمة اداء على تأثیرها و التنظيمية ،الثقافة سهام شيكاوي -

التسيیر  علوم و التجارية العلوم و االقتصادية العلوم كلية ، بومرداس  بوقرة امحمد جامعة ، املنظمات

 . 0222 ،دفعة

 مذكرة الفلسطنية، الوطنية السلطة في للعاملین الوظيفي األداء قياس نظام تقييم عواد، أحمد طارق -

 . 0221دفعة  غزة، اإلسالمية، الجامعة ، األعمال إدارة تخصص ، ماجستیر

 ورقلة الوسط توزيع سونلغاز مؤسسة حالة دراسة" االقتصادية للمؤسسة املالي األداء تقييم رحماني، طارق -

 كلية ، ورقلة مرباح، قاصدي جامعة ، واملالية املحاسبية العلوم في ماستر تخرج مذكرة ،( 0222-0229)

 . 0222دفعة  التسيیر ، علوم و التجارية العلوم و االقتصادية العلوم
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 املؤسسات تسيیر في ماجستیر تخرج مذكرة ، وتقييم قياس االقتصادية للمؤسسة املالي األداء ، عش ي عادل-

 ، التسيیر علوم و التجارية العلوم و االقتصادية العلوم كلية ، بسكرة خيضر محمد جامعة ، الصناعية

 . 0220دفعة 

 في ماجستیر تخرج ،مذكرة الصناعية املؤسسة اداء تحسین في التنويع استراتيجية دور  ، تيمجغدين عمر-

 التسيیر علوم و التجارية العلوم و االقتصادية العلوم كلية ، بسكرة خيضر محمد جامعة ، صناعي اقتصاد

  ،0222،دفعة 

 التسويق، في ماجيستیر  تخرج ،مذكرة املؤسسة أداء تحسین على وأثره التسويقي ،اإلبتكار سليماني محمد-

 . 0222 ، دفعةعلوم التسيیر  و التجارية العلوم و االقتصادية العلوم كلية ،  املسيلة جامعة

 على دراسية حالة العاملین أداء مستوى  على أثره و األداء تقييم نظام فاعلية حطب، أبو محمد موس ى-

 ، اإلسالمية الجامعة ، املاجيستر شهادة متطلبات إلستكمال مقدمة مذكرة الخیرية، املريض أصدقاء جمعية

 . 0229 دفعة ، غزة

 شهادة تخرج مذكرة ، االقتصادية املؤسسة اداء تحسین في التميیز استراتيجية دراسة ، ديجي وهيبة-

بسكرة ، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و  ، خيضر محمد جامعة صناعي ، اقتصاد  في ماجستیر

 .0222علوم التسيیر ، دفعة 

 االوراق البحثية :

 محمد جامعة ، االول  العدد ، االنسانية العلوم مجلة ، الفعالية و الكفاءة بین االداء ، مزھودة امللیك عبد-

 . 0222 ، بسكرة ، خيضر

 املداخالت العلمية :

 اإلمارات املؤسس ي، األداء جودة لتحسین كمدخل األداء تقييم و قياس اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة-

 واملنعقدة" املتوازنة اإلنجاز قياس قائمة مدخل - الحكومية املنظمات في األداء قياس" ندوة املتحدة، العربية

" الحكومية الوحدات في املؤسس ي األداء تقييم" ملتقى ،0222 فبراير في العربية مصر جمهورية - القاهرة في

 .0222يناير  في العربية مصر جمهورية - الشيخ شرم في واملنعقدة

 الدولي امللتقى املنظمات، فعالية و أداء رفع على الشاملة الجودة إدارة أثر لخضر، أوصيف و يحي سعدي-

 ،0229 نوفمبر 22/22 ، املسيلة جامعة املستدامة، التنمية ظل في املنظمة فعالية و أداء حول 

 األوراق سوق  في املستثمرين وواجبات وحقوق  املالي التحليل تطبيقات ندوة ،  السلع و املالية االوراق هيئة-

 . 0222 ، سبتمبر ، دبي ، املالية
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 القوانين و املراسيم :

 الجريدة في الصادر املالي املحاسبي النظام يتضمن ، 0222 نوفمبر 01 في  املؤرخ 22 رقم ، املالية قانون 

 0229 مارس 01 في املؤرخ ، الجزائر ، 72 العدد  الرسمية

 باللغة الفرنسية :  

  -pierre conso, la gestion financière de l’entreprise, EDITION DUNOD, 7 ème édition, paris, 1999 


